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திப்
ாசிரிGர் �ாக்�ர் ச.
பெமய்Gப்
ன்

�ாக்�ர் ச. பெமய்Gப்
ன் அண்ணாமடைலப் 

ல்கடைலக் கழகத்தில் ஜே
ராசிரிGராகப் 

ணிGாற்றிGவர், திருக்குறள் இGக்கம், 
திருமுடைற இGக்கம். தமிழிடைச இGக்கம், 
தமிழ்வழிக்கல்வி இGக்கம் முதலிG 
தமிழிGக்கங்களில் முழு மூச்சு�ன் ஈடு
ட்டு 
உடைழப்
வர், தமிழகப் புலவர் குழுவின் 
துடைணத் தடைலவர், 
ல்கடைலக கழகங்களின் 

திப்புக்குழு உறுப்பிwராகச் சிறப்
ாகச் 
பெசGலாற்றி வரு
வர் இவர். தமிழ் நாட்டில் 
ல 

ல்கடைலக் கழகங்களில் அறக்கட்�டை�கள் 
நிறுவியுள்�ார். 
திwாறு நூல்களின் ஆசிரிGர் 
இவர் எழுதிG 'தாகூர் நூல் தமிழக அரசின் முதற் 

ரிசு பெ
ற்றது தமிழ் நூல் பெவளியீட்டுத் 
துடைறயில் சாதடைwகள் 
ல புரிந்த பெசம்மலாகிG 
இவர், துடைறஜேதாறும் தமிழுக்கு ஆக்கம் தரும் 
நல்ல நூல்கடை�ச் பெசம்
திப்
ாக 



பெவளியிடுவடைதத் தம் வாழ்வின் குறிக்ஜேகா�ாகக்
பெகாண்டுள்�ார் இவருடை�G தமிழ்ப் 
ணிடைGப் 

ாராட்டிக் குன்றக்குடி அடிக�ார். தமிழஜேவள்' 
என்னும் விருதிடைw வழங்கியுள்�ார் 
குளித்தடைல காசு பிள்டை� இலக்கிGக்குழு, தமிழ் 
பெநறிக் காவலர் என்னும் விருதிடைw அளித்து 
இவடைரச் சிறப்பித்துள்�து 
திப்புச் பெசம்மல் 
எw அறிஞர்கள் இவடைரப் 
ாராட்டுவர்
---------



அறிஞர் அண்ணாவின்
வாழ்க்டைகக் குறிப்புகள் 

சி. என். அண்ணாதுடைர

ஜேதாற்றம் : 15 - 9 - 1909

தந்டைத: ந�ராசன்

தாய் : 
ங்காரு அம்மாள்

பிறந்த ஊர் சின்w காஞ்சிபுரம்

வாழ்க்டைகத்து
டைண

இராணி அம்டைமGார்

புடைw பெ
Gர்

பெச�மிGன், சமதர்மன், \

சம்மட்டி, ஒற்றன், 

ஆணி, 
ரதன்



1929 - 34

பெசன்டைw 
ச்டைசGப்
ன் 

கல்லூரியில் 

பி.ஏ. ஆwர்சு பெ
ாருளிGல் 


ட்�ப்
டிப்பு

11 - 2 - 34
முதல் சிறுகடைத 'பெகாக்கரஜேகா' 

ஆwந்த விக�னில் பெவளிவந்தது.

1-2-36

பெசன்டைw 
ச்டைசGப்
ன் 

மண்�
த்தில் 


ார்ப்
wர் அல்லாதார் இGக்கமும் 

காங்கிரசும் 
ற்றிச் பெசாற்பெ
ாழிவு.

1936
பெசன்டைw மாநகராட்சித் ஜேதர்தலில் 

நீதிக்கட்சி உறுப்பிwராக நிற்றல்.

11 - 4 - 37
நீதிக்கட்சிச் பெசGற்குழு 

உறுப்பிwராதல்



1937 -
விடுதடைல, குடி அரசு இதழ்களில்

 துடைண ஆசிரிGர் 
ணி

9 - 12 - 37
முதற் கவிடைத, காங்கிரஸ் ஊழல் 

விடுதடைலயில்

26 - 9 - 38

இந்தி எதிர்ப்புப் ஜே
ாராட்�த்தில் 

மக்கடை�த் தூண்டிவிட்� 

குற்றம் சாட்டி நான்கு மாத 

பெவறுங்காவல்

13-1-39

தமிழுக்காக உயிர்நீத்த ந�ராசன் 

இறுதி ஊர்வல நாள் 

இரங்கற் கூட்�த்தில் உடைர

18-1 - 39 தமிழர் திருநாள் உடைர நிகழ்த்துதல்.

10 - 2 - 39
பெசன்டைwக் கிறித்துவக் கல்லூரியில்

 இந்தி எதிர்ப்புச் பெசாற்ஜே
ார் 



6- 1 - 40

ம்
ாயில் பெ
ரிGார் – அம்ஜே
த்கார் 

உடைரGா�ல் : பெமாழிபெ
Gர்ப்பு

2 - 6 - 40
காஞ்சியில் திராவி� நாடு பிரிவிடைw 

மாநாடு

7- 3 - 42 திராவி�நாடு கிழடைம இதழ் பெதா�க்கம்.

14 - 3 - 43
ஜேசலத்தில் நாவலர் 
ாரதிGாரு�ன் 

கம்
ராமாGணச் பெசாற்ஜே
ார்.

5 - 6 - 43
'சந்திஜேராதGம்' நா�கம் புரட்சிக் கவிஞர் 


ாரதிதாசன் தடைலடைமயில் ந�த்தல்.

19 - 8 - 44

ஜேசலத்தில் நீதிக்கட்சி மாநாடு - 

அண்ணாதுடைர தீர்மாwம் - நீதிக்கட்சி, 

திராவி�ர் கழகம் எwப்பெ
Gர் மாற்றம் 

பெ
ற்று மக்கள் இGக்கமாக மலர்தல்.

15-12- 45 சிவாஜி கண்� இந்து ராஜ்Gம்' நா�க 



அரங்ஜேகற்றம் - அண்ணா நடித்தல்

ஜேம 1946
கருஞ்சட்டை�ப்
டை� மாநாடு - 

தந்டைத பெ
ரிGாரு�ன் கருத்து ஜேவறு
ாடு

29 - 7 - 46

நாவலர் ஜேசாமசுந்தர 
ாரதிGார்

 தடைலடைமயில் 
ாஜேவந்தருக்குப் 

பெ
ாற்கிழி வழங்கல்

25-4-47 'ஜேவடைலக்காரி' நா�கம்.

1- 6 - 47 நீதிஜேதவன் மGக்கம்' நா�கம்.

15 - 8 - 47
ஆகஸ்டு 
திடைwந்து விழா நாஜே�' 

எw வி�க்கம் தருதல்

28-9-47

தந்டைத பெ
ரிGார் 69 வது பிறந்தநாள் 

சிறப்புக் கட்டுடைர - இப்
டை�

 ஜேதாற்கின் எப்
டை� பெ4யிக்கும்'.

14 -1 - 48 நல்ல தம்பி' திடைரயி�ல்.



18 - 6 - 49
தந்டைத பெ
ரிGார் - மணிGம்டைம

 திருமணம். அண்ணா பிரிந்து நிற்றல்.

10 - 8-49 மாடைலமணி' - நாளிதழ் ஆசிரிGர்.

17 - 9 - 49 தி.மு.க. ஜேதாற்றம்

18 - 9 - 49

திராவி� நாடு' இதழில் 4, 18-4-48 இல் 

வடைரந்த கட்டுடைரக்காக வழக்கு.

 நான்கு மாதச் சிடைறத் தண்�டைw 

ஏற்றல். எதிர்ப்பு கண்டு 
த்தாம் 

நாள் விடுதடைல.

12 - 1 - 50
நாபெ�ங்கும் பெ
ாங்கல் விழா - 

உழவர் விழா எடுக்க அறிக்டைக வி�ல்.

1950 திருச்சிச் சிடைறயில் இலட்சிG வரலாறு' எழுதுதல்

1951 'ஆரிGமாடைG' நூலுக்குத் தடை�

17-9-51 திராவி� நாடு பிரிவிடைw நாள்



 அறிவித்தல்.

16-12-1951 தி.மு.க. முதல் மாநில மாநாடு.

1-8-52
பெசன்டைwயில் இந்தி எதிர்ப்பு

 அறப்ஜே
ார்

15 - 6 - 53 நம்நாடு' நாளிதழ் பெதா�க்கம்

13- 7 - 53 மும்முடைwப் ஜே
ாராட்�ம் - மூன்று

2- 2 - 56
இடைணப்புக்காகப் பெ
ாது ஜேவடைல 

நிறுத்தம்

29 - 4 - 57

தமிழ்நாடு சட்�மன்றத் தி. மு. கழகத்

 தடைலடைம ஏற்று, எதிர்க்கட்சித் 

தடைலவர் ஆதல்.

9 - 6 – 57

ஓம் ஜேலண்டு ' (Homeland) 

ஆங்கிலக் கிழடைம இதழ்

 பெதா�ங்குதல்



2 - 3 - 58
தி.மு.கழகத்திடைw மாநிலக் கட்சிGாக 

இந்திG அரசு ஒப்புதல் அளித்தல்.

24 - 4 – 59
அண்ணாவின் தம்பிGர் பெசன்டைw

 மாநகராட்சி மன்ற ஆட்சியில் அமர்தல்.

1-8-60
இந்தி எதிர்ப்பு மாநாடு - பெசங்டைகயில் 

அண்ணா தடைலடைம உடைர

1962
சம்
த் விலகல் குறித்து அண்ணா 

அறிக்டைக

26 - 2 - 62

சட்�மன்றத்திற்குத் தம்பிGர் 

ஐம்
தின்மர் பெசல்ல, அண்ணா ,

 நா�ாளுமன்ற ஜேமலடைவ 

உறுப்பிwராதல்

2 - 8 – 62
விடைலவாசி உGர்வுக் ஜே
ார் - 

ஜேவலூர் சிடைறயில் 
த்து வாரம்.



17 - 11 - 63
கட்�ாG இந்தி - 17 வது பெமாழிப் பிரிவு சட்�ம் எரித்தல்
ஆறுமாதம் - சிடைறத்தண்�டைw ஏற்றல்.

1 - 3 - 67

தமிழ்நாட்டுச் சட்� மன்றத்தில் 138 

ஜே
ர் தம்பிGரு�ன் அண்ணா

 தமிழக முதல்வர் ஆதல்.

14 - 4 - 67
தமிழ்நாடு' பெ
Gரிட்டுப் பெ
ருடைம

 பெ
றல்

10-1 – 68
இரண்�ாவது உலகத்தமிழ் மாநாடு 

எடுத்தல்

8 - 9 - 68
அண்ணாமடைலப் 
ல்கடைலக் கழகம் 

�ாக்�ர் 
ட்�ம் வழங்குதல்

4-1-69

கடைலவாணர் என்.எஸ். கிருஷ்ணன் 

சிடைல திறப்பு விழாவில் கடை�சிச் 

பெசாற்பெ
ாழிவு.



அண்ணா ஒரு சகாப்தம்

தமிழஜேவள் ச.பெமய்Gப்
ன்

அறிஞர் அண்ணா தமிழகத்தின் முதன்டைமப் 
ஜே
ச்சா�ராகத் திகழ்ந்தார். ஜே
ச்சிலும், 
எழுத்திலும் புதுடைம 
ல பெசய்து மறுமலர்ச்சிக்கு 
வித்திட்�ார். அவர் எழுத்தும் ஜே
ச்சும் விழி . 
ணர்ச்சி ஏற்
டுத்திw. கடைலகளில் சிறந்த 
காஞ்சியில் ஜேதான்றி, தமிழ்ப் 
ாசடைறGாம் 

ச்டைசGப்
னில், 
ட்�ம் பெ
ற்றுப் பெ
ரிGார் 

குத்தறிவுப் 
ாசடைறயில் 
யின்ற மாமனிதர். 
ஜே
ச்சாற்றலாலும் எழுத்தாற்றலாலும் புதிG 
தமிழகம் உருவாகக் கwவு கண்�வர். ஆற்றல் 
வாய்ந்த அவரது எழுத்தும் ஜே
ச்சும் தமிழ் 
உடைரநடை�யில் பெ
ரிG மாற்றத்டைத ஏற்
டுத்திw.
அண்ணாவின் 
ாணி (மரபு) 
லரால் 
பின்
ற்றப்
ட்டு வருகிறது. பெமாழி 
முறுக்ஜேகறிGது, புதிGஜேதார் விடைசடைGப் 
பெ
ற்றது. அண்ணா வழியிwரின் எழுத்தும் 



ஜே
ச்சும் தமிழ் உடைரநடை� வரலாற்றில் ஒரு 
திருப்புமுடைwGாய் அடைமந்தw.


ண்டிதர் பெமாழி மக்கள் பெமாழிGாயிற்று. 
நாவாலும் ஜே
wாவாலும் அண்ணா ஆற்றிG 

ணி அ�வி�ற்கரிGது. 
ல ஆய்ஜேவடுகள் 
வந்திருந்தாலும் அண்ணாவின் 
ங்களிப்பு 
முழுவடைதயும் மதிப்பீடு பெசய்Gவில்டைல. 
சிறுகடைத, நாவல், கட்டுடைர, நா�கம் ஆகிG 
அடைwத்து இலக்கிG வடிவங்களிலும் ஈடு
ட்டு 
உடைழத்துப் புதிG 
ாணிடைG அவர் 
உருவாக்கியுள்�ார். அடுக்குத் பெதா�ர்களும் 
எதுடைக ஜேமாடைwகளும் காவிரிடைGப் ஜே
ால் 
கங்டைகடைGப் ஜே
ால் அவரது ஜே
ச்சில் 
ஊற்பெறடுத்தன். அவரது ஜே
ச்சில் தமிழகஜேம 
கட்டுண்டு கி�ந்தது. கருத்தாலும் நடை�Gாலும் 
பெசால்லும் வடைகGாலும் அண்ணாவுக்பெகwத் 
தனிவழி அடைமந்திருந்தது. அவர் ந�த்திG 
இதழ்களில் அவர் எழுதிG கட்டுடைரகளும், 
கடிதங்களும், இலக்கிGத் தரத்து�ன் அடைமந்து 
வ�ர் தமிழுக்குச் பெசழுடைம ஜேசர்த்தw. 
நாவன்டைம மிக்க நாடு ஜே
ாற்றும் நாவலராகத் 



திகழ்ந்த அண்ணா வ�மாw நடை�யிwால் 
புகழ்பெ
ற்ற எழுத்தா�ராகவும் வி�ங்கிwார். 
பெசாற்பெ
ாழிவுகளில் புதிG 
ாணிடைG 
உருவாக்கி ஜேமடை�த்தமிழுக்கு வ�ம் ஜேசர்த்தார். 
ஜேமடை�த்தமிடைழ உருவாக்கிGவர்களில் அவர் 
முதல் வரிடைசGர். அவர் பெசாற்பெ
ாழிவுத் 
தடைலப்புகளும் 
டை�ப்புகளுக்குச் சூட்டிG 
பெ
Gர்களுஜேம புதுடைமGாய் அடைமந்து விட்�w. 
கவிடைதப் 
ண்பு அடைமந்த உடைரநடை�, அவருக்கு
உடைரநடை� வரலாற்றில் நிடைலஜே
று அளித்து 
விட்�து. அண்ணா அழகாகவும் சுடைவGாகவும் 
எழுதிwார். அவர் 
டை�ப்பு எந்த இலக்கிG 
வடிவமாகயிருந்தாலும் சீர்திருத்த ஒளிவீசும். 
இதழா�ராக அடைமந்ததால் நிரம்
 எழுத 
வாய்ப்பும் கிடை�த்தது. அவர் கருத்துப் 

ரப்
ா�ராகவும் வி�ங்கிwார். அண்ணாவின் 

ன்முகச் சாதடைwகடை� அங்கீகரித்து, பெ
ருடைம 
ஜேசர்க்கும் வடைகயில் புகழ்மிக்க அண்ணாமடைலப்

ல்கடைலக்கழகம், �ாக்�ர் 
ட்�ம் அளித்துப் 
பெ
ருடைமப்
டுத்திGது.

அண்ணா ஒரு அறிவாலGமாகஜேவ திகழ்ந்தவர். 



பெசாற்பெ
ாழிவா�ர்- எழுத்தா�ர் - நூலாசிரிGர் - 
நா�காசிரிGர்- இதழா�ர் - சிந்தடைwGா�ர் - 
தடைலவர் எwப் 
ல்ஜேவறு சிறப்புகடை�ப் 
பெ
ற்றுத் திகழ்ந்தார். தமிழகத்தில் 
அண்ணாவுக்கு அடைமந்த நிடைwவுச் சின்wம் 
ஜே
ால் Gாருக்கும் அடைமGவில்டைல. அறிஞர் 
அண்ணா மிகவும் புகழ்பெ
ற்ற , ஒப்
ற்ற 
தடைலவராகத் திகழ்ந்தார். அண்ணாவின் 

டை�ப்புகடை� அரசுடை�டைமGாக்கிG தமிழக 
அரசுக்கு பெநஞ்சார்ந்த நன்றி. 
அரசுடை�டைமGாக்கிG 
ாஜேவந்தரின் நூல்கடை� 
முதன் முதலில் பெவளியிட்�து மணிவாசகர் 

திப்
கம். தற்பெ
ாழுது அண்ணாவின் 
நூல்கடை�யும் பெவளியிட்டு மகிழ்ச்சிGடை�கிறது.
------------- 



குமாஸ்தாவின் பெ
ண்

"ஆமாம் நானும் ஒரு குமாஸ்தாவின் மகள் தான். 
என் பெ
Gர் காந்தா. குமாஸ்தாவின் மகள் என்ற 
நா�கம் 
ார்த்திருக்கிறீர்கஜே�. அந்த நா�கக் 
கடைதயில் வரும் குமாஸ்தாவின் பெ
ண்ணுடை�G 
பெ
Gர் சீதா. அவள் சமுதாGக் பெகாடுடைமGால் 
பெசத்தாள், தற்பெகாடைல பெசய்து பெகாள்கிறாள். அது
நா�கத்தில் ந�ப்
து. நிசமாக ந�ந்ததல்ல. நான் 
அஜேதவிதமாw பெகாடுடைமGால் சாகவில்டைல. 
ஒருவடைw, என் ஆடைச நாGகடைw, சாகடித்ஜேதன். 
நா�கத்திஜேல 
ரிதா
த்திற்குரிG சீதா தற்பெகாடைல
பெசய்து பெகாள்கிறாள். நான், 
ழி 
ாவத்துக்கு 
அஞ்சாதவள். பெகாடைல பெசய்ஜேதன். என்டைwத் 
தண்டிக்கத் தGாராக உள்� நீதி
திஜேG 
தாரா�மாகத் தண்டியுங்கள். ஆwால் 
தண்டிப்
தன் மூலம், நீங்கள் இந்த ஒரு 
காந்தாடைவ அ�க்கலாம். இஜேத ஜேநரத்திலும், 
இனியும் ஜேதான்ற இருக்கும் காந்தாக்கடை�த் 
தடுக்க என்w பெசய்வீர் பிஜே�க் வந்தவனுக்கு ஊசி
ஜே
ாட்டுவிட்�ால், ஊரிஜேல ஜேவறு Gாருக்கும் 



பிஜே�க் வராது என்று கூறிவி� முடியுமா? இந்தக் 
காந்தாடைவக் பெகான்றுவிட்�ால், இனி ஜேவறு 
காந்தா கி�ம்
 மாட்�ாள் என்ற 
எண்ணுகிறீர்கள்?

என் இ�வGதில் நான் தூக்குஜேமடை� 
ஏறஜேவண்டுஜேம என்று எwக்குப் 
Gமுமில்டைல, 
துக்கமுமில்டைல. என்டைwப் 
ற்றி ஊரார் 
ஏசுவார்கஜே� என்று பெவட்கமுமில்டைல. அந்த 
உணர்ச்சிகள் என்டைw இப்ஜே
ாது 
அண்டுவதில்டைல. மரத்துப் ஜே
ாw மwம் 
என்னுடை�Gது. உளுத்துப் ஜே
ாw நிGதிகடை� 
நீதிGாகக் பெகாண்� உலகம் இது.

ஏwய்Gா , இப்
டி விடைறத்துப் 
ார்க்கிறீர். 
கவடைலGா? எwக்கு மரண தண்�டைw 
தரஜேவண்டுஜேம, என் பெசய்வது? அறிGாத 
பெ
ண்ணாயிற்ஜேற, இவடை�ச் சாகச் பெசால்வதா 
என்று ஜேசாகமா உமக்கு? 
ாவம் நான் உயிஜேராடு 
இருப்
தாகவா கருதுகிறீர்? நான் இறந்து 

த்தாண்டுகள் கிட்�த்தட்� வாகிவிட்�w. 
கள்�ங் க
�மற்ற காந்தா 
ன்பெwடு 



நாட்களுக்கு முன்ஜே
 பெகால்லப்
ட்�ாள். இந்தக்
காந்தா, 
ழி வாங்கும் ஜே
ர்வழி.

வழக்டைக வ�ர்த்திக் பெகாண்டிருக்க ஜேவண்�ாம். 
ஜேசாமுடைவ நான்தான் பெகான்ஜேறன். கழுத்டைதத் 
திருகிஜேwன். அவன் இறந்தான். சாகும்ஜே
ாது 
கூ� நான் அவடைw அடைணத்துக் 
பெகாண்டிருந்ஜேதன். அவடைw மட்டும் நான் 
பெகால்லாது ஜே
ாயிருந்தால் என்w ந�ந்திருக்கும்
பெதரியுமா? ஜேசாமு ஒரு பெகாடைலகாரwாகி நின்று 
பெகாண்டிருப்
ான். நான் அவனுக்குக் 
கடை�சிGாகச் பெசய்த உதவி, அவடைwக் 
பெகான்ஜேறஜேw அதுதான். 
த்தாண்டுகளுக்கு 
முன்பு ஜேசாமு என்டைwக் பெகான்றான். இப்ஜே
ாது 
நான் அவடைwக் பெகான்ஜேறன்; அவனுக்கு உதவி 
பெசய்ஜேதன்.

ஏன் விழிக்கிறீர்கள்? நான் உ�றுவதாக 
நிடைwக்கிறீர்கள்? அப்
டித்தான் எண்ணுவீர்கள். 
சக4ம். என்னுடை�G வாழ்க்டைக வரலாற்டைற 
நாஜேw எழுதி டைவத்திருக்கிஜேறன். அது 
கிடை�த்தால் என் மரணத்துக்குப் பிறகு அடைதப் 




டியுங்கள், விஷGம் வி�ங்கும். ஜே
ாதும் நான் 
உலகில் வாழ்ந்தது. விடை� பெகாடுங்கள். 
பெசல்கிஜேறன், முதலில் என்டைwத் தண்டித்து 
விடுங்கள். உங்கள் ஜேவடைல முடிGட்டும். 

லருடை�G ஆடைசயும் நிடைறஜேவறட்டும்.

ஜேசாமு என்ற தwது "ஆடைச நாGகடைw"க் 
பெகான்றதாக, காந்தா என்ற மாது குற்றஞ் 
சாட்�ப்
ட்டு, பெசன்டைwக் ஜேகார்ட்டிஜேல 
விசாரடைண ந�ந்தது. காந்தாவுக்கு வGது 
இரு
த்டைதந்து அல்லது இரு
த்தாறு இருக்கும். 
அழகி. ஆwால் பெகாடைலகாரி! அதற்கு 
ஏரா�மாw ருசு கிடை�த்து விட்�து. தண்�டைw 
நிச்சGம், என்று இந்த வழக்டைகக் காண 
வந்திருப்
வர்கள் ஜே
சிக் பெகாண்�wர். 
ஜேகார்ட்டிஜேல காந்தா, 
Gஜேமா, 
டைதப்ஜே
ா, 
துக்கஜேமா, துடிப்ஜே
ா, இல்லாமல் மிக 
அடைமதிGாக இருந்தடைதக் கண்� நீதி
தி, வக்கீல்
முதலாwவர்கள், தூக்கு ஜேமடை�க்குப் ஜே
ாஜேவாம்
என்று பெதரிந்தும், இவளுக்கு இவ்வ�வு 
டைதரிGம் எப்
டி பிறந்தது என்று எண்ணி 
ஆச்சரிGடை�ந்தwர். 
ல சாட்சிகள் விசாரடைண 



பெசய்Gப்
ட்� பிறகு, குற்றவாளி ஏதாகிலும் கூற 
ஜேவண்டிGது இருக்கிறஜேதா என்று நீதி
தி 
ஜேகட்�ார். அப்ஜே
ாது காந்தா ஜே
சிGது. ஜேமஜேல 
நாம் விவரித்தது. ஜேகார்ட்�ாருக்ஜேகா, 
ஜேவடிக்டைகக் காண வந்தவர்களுக்ஜேகா, காந்தா 
ஜே
சிGதின் பெ
ாருள் வி�ங்கவில்டைல. தூக்குத் 
தண்�டைw விதிப்
ார்கள் என்று கிலி பிடித்துக் 
பெகாண்�தால், காந்தாவின் மூடை� குழம்பி 
விட்�பெதன்றும், டை
த்திGம் பிடித்ததாஜேலஜேG, 
ஏஜேதஜேதா உ�றிwாபெ�ன்றும், ஜேகார்ட்டில் ஜே
சிக்
பெகாண்�wர். ஆwால் உண்டைமயில் 
காந்தாவுக்குப் டை
த்திGமுமில்டைல, மwக் 
குழப்
முமில்டைல. மிகத் பெதளிவாகஜேவ 
இருந்தாள். காந்தாவுக்குத் தூக்குத் தண்�டைw 
விதிக்கப்
ட்�து. வழக்கமாw ச�ங்குகளுக்குப் 
பிறகு காந்தா தூக்கிலி�ப்
ட்�ாள்.

காந்தாவின் கதி கண்டு வருந்திwவர்கள் Gார்? 
அவ�து தங்டைக சாந்தாவும், அவ�து காதலன் 
சங்கரனுந் தவிர ஜேவறு Gாரும் வருந்தவில்டைல .

வி
சாரி! பெகாடைலகாரி! குலத்டைதக் பெகடுத்தவள்! 



மிராசுக் குடும்
த்டைத அழித்தவள்! ஜேசாமுடைவக் 
பெகாடைல பெசய்தவள்! - என்று 
லர் 
ல விதமாகத்
தூற்றிwார்கள். காமத்துக்குப் 
லிGாw 
ஜேசாமுவின் 
ரிதா
ச் சிந்து காலணா என்றும், 
பெகாடைலகார காந்தாவின் ஜேகார மரணம் என்றும் 

ாட்டுப் புத்தகங்கள் விற்கப்
ட்�w. 

த்திரிகாசிரிGர்கள் வி
சாரத்தால் வந்த விடைw 
என்று தடைலGங்கங்கள் எழுதித் தீர்த்தwர்.

வழக்கும் தூக்கும் வம்
�ப்பும் முடிந்து சில 
நாட்கள் பெசன்ற பிறகு, சாந்தாவும் சங்கரனும் 
பெசன்டைwடைG விட்டு பெவளிஜேGறி. கலிGாணம் 
பெசய்து பெகாண்டு, ஒரு கிராமத்தில் வசித்து 
வந்தwர். அவர்களிருவருக்கு மட்டுஜேம 
காந்தாவின் 
ரிதா
 வரலாறு முழுவதும் 
பெதரியும். 'காந்தாவின் டை�ரி' அவர்களி�ந்தான் 
இருந்தது.

சங்கரன் காந்தாவின் டை�ரிடைGப் புத்தகமாகப் 
பிரசுரிக்கத் தீர்மானித்தான். உலகில் மறு
டியும் 
காந்தாடைவப் 
ற்றித் தாறுமாறாகப் 
ஜே
சுவார்கஜே�! எதற்காக அத்தடைகG 



வம்
�ப்புக்கு இ�மளிக்க ஜேவண்டும், 'புத்தகம் 
ஜே
ா�க் கூ�ாது' என்று சாந்தா கூறிwாள். 'சாந்தா!
உலகத்தார் காந்தாடைவத் தூற்றிwாலும் 
கவடைலயில்டைல. அவ�து வாழ்க்டைக 
வரலாற்டைறப் 
டித்து ஓரிருவராவது 
ா�ம் 
கற்றுக் பெகாண்�ால் ஜே
ாதும். ஜேமலும், 
விஷGத்டைதப் 
குத்தறிGக் கூடிGவர்கள் 
காந்தாடைவப் 
ற்றிப் 
ரிதா
ப் 
டுவார்கஜே� 
Gன்றி 
ழிக்க மாட்�ார்கள். அவர்கள் 
தூற்றிwாலும் சரி, கவடைலயில்டைல. நான் 
காந்தாவின் டை�ரிடைGப் பிரசுரிக்கத்தான் 
ஜே
ாகிஜேறன். நாமிருவரும் ஜேசர்ந்து முகவுடைர 
எழுதுஜேவாம் என்று சங்கரன் கூறிwான். 
அங்ஙwஜேம பெசய்தான். எவ்வ�ஜேவா 
எதிர்ப்புக்கடை� அ�க்கிச் சாந்தாடைவக் 
காதலிGாகப் பெ
ற்றவன் சங்கரன், அது ஜேவறு 
கடைத! ஆகஜேவ அவன் தீர்மானித்தால் 
நிடைறஜேவற்றாமல் விடுவதில்டைல. காந்தாவின் 
'டை�ரி' புத்தக ரூ
மாக பெவளிவந்தது. சிலர் 
கண்ணீர் வடித்தwர். 
டித்து முடித்ததும் சிலர், 
''இடைத பெவட்கமின்றி பெவளியிட்�ாஜேw 
பிரகஸ்
தி” என்று சங்கரடைwத் திட்டிwார்கள். 



ஆwால், அந்த டை�ரிதான் இஜேதா இனி நான் 
உங்களுக்குத் தரப்ஜே
ாவது ஜேகளுங்கள் 
காந்தாவின் டை�ரிடைG ... காந்தா எழுதிGதில் 
சிறுசிறு பிடைழ திருத்தங்கள் பெசய்ஜேதஜேwGன்றி 
விஷGத்டைத மாற்றவில்டைல. காந்தா எழுதிwதில் 
காணப்
ட்� எழுத்துக்களில் இருந்த பிடைழடைG 
நான் திருத்திஜேwஜேwGன்றி அவள் எண்ணத்டைத, 
ந�ந்த சம்
வங்கடை�, காந்தா எழுதிw
டி 
அப்
டிஜேGதான் உங்களி�ம் தருகிஜேறன். 

ாருங்கள் இந்த 
ரிதா
ப் பெ
ண்ணின் 
�த்டைத
.

இந்த நா�கக் கம்பெ
னிக்காரர்களின் வண்டி 
எங்கள் வீட்டுப் 
க்கமாக வரும் ஜே
ாபெதல்லாம் 
எwக்குக் ஜேகா
ந்தான் வருவது வழக்கம். 
விதவிதமாw 
Gங்கரங்கடை�க் காட்டிக் 
பெகாண்டு, ரக ரகமாw ஜேநாட்டீசுகடை�ப் 
ஜே
ாட்டுக் பெகாண்டு மwத்டைதக் பெகடுத்ஜேத 
விடுகிறார்கள். பெநஞ்டைச உருக்கும் 
ா�ல்கள், 
உல்லாசமாw சம்
ாஷடைw, உGர்தரமாw 
நடிப்பு, அற்புதமாw சீன் ஜே4ாடிப்பு. அவர் 

ாடுகிறார், இவள் ஆடுகிறாள் என்பெறல்லாம் 



ஜேநாட்டீஸ் ஜே
ாட்டு ஆடைசடைGக் கி�ப்பி 
விடுகிறார்கள். எங்களி�த்திஜேல 
ணமா 
இருக்கிறது. நா�கத்திற்குப் ஜே
ாக அப்
ாவுக்கு 
வருவஜேதா மாதம் 26 ரூ
ாய். அடுப்பிஜேல உடைல 
தவறாது ஏறிwாஜேல ஜே
ாதும். இந்த 
இலட்சணத்திஜேல தம்பிக்கு ஜேவறு. 
ள்ளிக்கூ�ச் 
சம்
�ம் கட்� ஜேவண்டும். அவன் 
டித்து விட்டு
என்w சாதிக்கப் ஜே
ாகிறாஜேwா பெதரிGாது. 
சாந்தாவின் குரல் தங்கக் கம்பி ஜே
ாலிருக்கிறது. 

ாட்டுச் பெசால்லிக் பெகாடுத்தால் ரம்மிGமாக 
இருக்கும் என்று பெசால்லுகிறார்கள். எwக்ஜேகா 
இன்wமும் கலிGா -

நா�க வண்டிகடை�ப் 
ார்க்கக்கூ�ாது 
என்றிருந்தவள் அன்று 
ார்க்க ஜேவண்டிG-
தாயிற்று. ”குமாஸ்தாவின் பெ
ண், குமாஸ்தாவின்
பெ
ண்” என்று கூறிwர். நானும் ஒரு 
குமாஸ்தாவின் பெ
ண்தாஜேw! ஆகஜேவ 
ஜேநாட்டீடைச வாங்கச் பெசான்ஜேwன். சாந்தா ஓடிப் 
ஜே
ாய் வாங்கிக் பெகாண்டு வந்தாள். கடைதச் 
சுருக்கம் அதில் இருந்தது . அசல் எங்கள் 
குடும்
க் கடைததான். ஆகஜேவ இந்த நா�கத்டைத 



எப்
டிGாவது ஜே
ாய்ப் 
ார்க்க ஜேவண்டும் என்று 
ஆடைச பிறந்தது. அப்
ாவி�ம் பெசான்ஜேwன். 
அவர் என்w பெசய்வார் 
ாவம், ”கண்ணில்டைல 
ஜேGாடி காந்தா, பெ
ரிG பெ
ண்ணாயிருக்ஜேக, 
ஜேநாக்குத் பெதரிGாஜேதா நம்ம ஆத்துக் கஷ்�ம்” 
என்று பெசான்wார். வறுடைம பிடித்து வாட்டும் 
நாங்கள் குடியிருக்கும் வீட்டுப் 
க்கமாக, 

ாழாய்ப் ஜே
ாw சினிமா, டிராமா வண்டிகளும், 

ட்டுப் பு�டைவகாரனும். 
ம்
ாய் ஜேசட்டும் ஏன் 
தான் வரஜேவண்டும்? நாசமாய்ப் ஜே
ாகிறவள் 
எங்கடை� வறுடைமஜேGா�ாவது விட்டு 
டைவக்கக்கூ�ாதா? இல்லாதவாளி�ம் 
வருவாஜேwன். இது ஜேவண்டுமா, அது 
ஜேவண்டுமா என்று ஜேகட்
ாஜேwன்? இப்
டிச் 
சித்திரவடைத ந�க்கிறஜேத உலகில் சிவஜேw என்று 
அவா�வாள், அவாவா காரிGத்டைதக் 
கவுனிச்சுண்ஜே�தான் இருக்கா? மனுஷ்Gர் 
மட்டுமா, பெதய்வங்கூ� சும்மா தான் இருக்கு.

இரண்�ாம் வாரம், மூன்றாம் வாரம் 
’குமாஸ்தாவின் பெ
ண் நா�கம்’ ந�ந்து 
பெகாண்ஜே� இருந்தது. ஒவ்பெவாரு நாளும் எwக்கு



ஒGாத பெதால்டைல. அப்
ாவுக்கு சங்க�ம். என் 
முகத்டைதக் கண்டு அவரால் சகிக்க 
முடிGவில்டைல.

”காந்தா, நாடை�க்கு பெரடிGா இரு. நா�கம் 
பெசல்ஜேவாம். சாந்தாவும் வரட்டும்" என்று ஒரு 
திwம் அப்
ா பெசான்wார்.

''என்w வாலி
ர் திரும்புகிறஜேதா, குடும்
ம் 
கி�க்கிற கி�ப்பிஜேல நா�கம் ஜேவஜேற 
ஜேவண்டியிருக்ஜேகா, இங்ஜேகதான் நல்லதங்கா 
ந�க்கிறஜேத, நா�கம் ஜே
ாறாராம் நா�கம்” 
என்று அம்மா ஜேகா
த்ஜேதாடு கூறிwார்கள். 
வாஸ்தவந்தாஜேw, அந்த முக்கால் ரூ
ாய் 
இருந்தால் எங்கள் குடும்
த்துக்கு எவ்வ�ஜேவா 
பெச�கரிGம்.

நா�கம் சினிமா இடைவகள் இருக்கும் 
உலகத்திஜேல 
ணப் 
ஞ்சம் ஏன் இருக்க 
ஜேவண்டும்? குமாஸ்தாவின் பெ
ண் நா�கம் 
எவ்வ�வு அருடைமGாக இருந்தது பெதரியுஜேமா? 
என்w அருடைமGாக நடிக்கிறார்கள் TK சண்முகம் 



கம்பெ
னிGார் . இராமு ஜேவ�த்திஜேல சண்முகம் 
நடிப்
து எல்ஜேலாருக்கும் பிடித்தது. சீதா 
இறந்தது ஜேகட்டு இராமு, சீதா! சீதா , என்று 
அலறிக் பெகாண்டு ஓடும் பெ
ாழுது, மwது 
துடிக்கிறது. சீதாவாக நடிக்கும் சிறுவன் அசல் 
பெ
ண் ஜே
ால்தான் பெதரிகிறான். சீதாவின் தங்டைக 
சரசுவாக MS திபெர�
தி என்ற பெ
ண் ஜே4ாடிGாக 
நடிக்கிறாள். ”நீங்கள் மிராசுதாரர், உங்காத்துஜேல 
விதவிதமாகக் கு�ங்கள் இருக்கும். எங்களுக்கு 
இருப்
து இந்த ஒரு கு�ந்தான்'' என்று சரசு 
கூறும்ஜே
ாது கசிGாதவர்கள் இல்டைல. 
குமாஸ்தாவாக நடிப்
வர் பெராம்
 நன்றாக 
நடித்தார். ஆமாமா. Gாடைரச் பெசால்லி Gாடைரச் 
பெசால்லாமல் விடுகிறது. நீங்கள் 
ார்க்க 
ஜேவண்டும் அவ்வ�வுதான். நான் எவ்வ�வு 
பெசான்wாலும் ஜே
ாதாது, புரிGாது ஜே
ாங்கள்.

கடைத பெதரியுஜேமா, முதல் தரமாwது. ஒஜேர ஒரு 
குமாஸ்தா . எங்கப்
ா ஜே
ால் அவருக்கு இரண்டு 
பெ
ண்கள், ஒரு ஆண். எங்காத்திஜேல நாங்கள் 
இருப்
து ஜே
ால் சீதா மூத்தவள். நல்ல அழகி. 
சரசா இடை�Gவள் எங்கள் சாந்தா ஜே
ால். அழகு, 



குணம் எல்லாம் என் தங்டைக ஜே
ாலத்தான். 
வறுடைம பிடுங்கித் தின்றது. எங்காத்திஜேல 
இருக்கிற கஷ்�ம் தான். சீதாவுக்கு இராமு என்ற 
ஒருவன் ஜேமஜேல ஆடைச. அவனுக்ஜேகா ஜேகாயில் 
கு�ம், பூடைச, புத்தகம் முதலிGவற்றிஜேல ஆடைச. 
அவடை�யும் கலிGாணம் பெசய்து பெகாண்டு 
அவன் ஜேகாவிலுக்குப் ஜே
ாவடைத எந்தக் க�வுள் 
ஜேவண்�ாபெமன்று கூறிவிடுஜேமா பெதரிGவில்டைல.
அவன் கல்Gாணஜேம கூ�ாது என்று கூறி 
விட்�ான். எந்தக் ஜேகாயிலும் பிள்டை�Gார் 
ஜேகாயில் தவிர, ஜேதவி இருக்ஜேக. நாம் ஏன் 
கல்Gாணம் ஜேவண்�ாம் என்று பெசால்ல 
ஜேவண்டும், என்று இராமு ஜேGாசிக்கவில்டைல. 
ஜேGாசிக்க ஜேநரஜேமது? சதா ஜேதவாரம் திருவாசகம் 

டிக்கவும், குளித்துப் பூடைச பெசய்Gவும் . ஜேநரம் 
ஜே
ாய்விடுகிறது. வரதட்சடைணதான் ஒரு 
சா
க்ஜேகடு இருக்கிறஜேத எங்க குலத்திஜேல . 
சீதாவுக்குப் 
ணஜேமது? ஒரு கிழவனி�ம் 
தள்ளுகிறார்கள்; அவன் சாகிறான். 
பெமாட்�ச்சிGாகிறாள் சீதா. பிறகு அந்த ஊர் 
மிராசுதாரன் சீதாடைவக் பெகடுக்க வருகிறான். 
எவ்வ�ஜேவா கஷ்�ம் குமாஸ்தா காலமாகிறார். 



சீதா தற்பெகாடைல பெசய்து பெகாள்கிறாள். பிறகு 
இராமு சரசாடைவக் காப்
ாற்றுகிறான். அவடை� 
ஒரு கரம்புக்காரனுக்குக் கலிGாணம் பெசய்G 
ஏற்
ா�ாகிறது. கலிGாணப் 
ந்தலிஜேலஜேG 
சண்டை�. ”ஜே
ா�ா ஜே
ா! சரசாடைவ நாஜேw 
கலிGாணம் பெசய்து பெகாள்கிஜேறன்" என்று 
இராமு கூறி விட்டுக் கலிGாணம் பெசய்து 
பெகாள்கிறான். சரசா நிம்மதிGாக வாழ்கிறாள். 
இது கடைத. 
ார்த்தால் தான் பெதரியும். இதில் 
உள்� சுடைவ.

சீதாடைவ ஒரு கிழவனுக்குக் கல்Gாணம் பெசய்து 
பெகாடுக்கும் சீன் ந�க்கும் ஜே
ாது, என் கதி 
என்wாகுஜேமா என்று எண்ணி, கண்களில் நீர் 
தளும்
, அப்
ாடைவ ஜேநாக்கிஜேwன். அவர் 
மwதும் ஜேவதடைwயில் இருந்தது ஜே
ால 
பெதரிந்தது. துக்கம் பெதாண்டை�டைG அடை�த்துக் 
பெகாண்�தால் அப்
ா கம்மலாw குரலு�ன், 
'
ாவி கிளிடைG வ�ர்த்துப் பூடைwயி�ம் 
பெகாடுத்தாஜேw ' என்று குமாஸ்தாடைவத் 
திட்டிwார். என் மwதில் ஒரு ஆwந்தம் 
உண்�ாயிற்று. அப்
ா என்w கஷ்�ம் வந்தாலும் 



சீதாடைவக் கிழவனுக்கு பெகாடுத்தடைதப் ஜே
ால 
என்டைwக் கலிGாணம் பெசய்துவி� மாட்�ார்கள் 
என்று டைதரிGம் பிறந்தது.

இப்
டிப்
ட்� நா�கங்கடை�ப் 
ார்த்த 
பிறகாவது நம்ம குலத்திஜேல யிருந்து இந்த 
வரதட்சடைணப் ஜே
டைG ஒட்டிவி� ஜேவண்�ாமா? 
கடைத முடிந்தது. வீட்டுக்கு வந்ஜேதாம். 
அம்மாவி�ம் கடைதடைGச் பெசான்wஜே
ாது அவள் ,
’ஆமாம் அந்த ஏடைழப் பிராமணன் ஜேவஜேற என்w 
பெசய்வான்? எத்தடைw நாடை�க்குச் சீதாடைவ 
வீட்டிஜேலஜேG டைவத்திருக்க முடியும்? கிழஜேமா, 
குருஜே�ா எதுஜேவா ஒன்றின் தடைலயில் 
கட்டித்தாஜேw தீர ஜேவண்டும்' என்று கூறிwாள். “சீ
முட்�ாஜே� அவன் காரிGம் மகா பிசகு'' என்று 
அப்
ா வாதாடிwார். சாந்தா துாங்கி விட்�ாள். 
எwக்ஜேகா அப்
ாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் ந�ந்த 
ஜே
ச்சு 
Gத்டைத உண்�ாக்கிவிட்�து. என்டைw 
அடைழத்துக் பெகாண்டு ஜே
ாகப் 
டு கிழவன் 
வருவதாகவும், நான் 
Gந்து பெகாண்டு 
அப்
ாவி�ம் ஒடுவது ஜே
ாலவும் கwவு 
கண்ஜே�ன். மறுதிwம் காடைலயில் 



எழுந்ததும்,வாசலில் நின்று பெகாண்டு பெதருடைவ 
ஜேநாக்கிஜேwன். எதிர் வீட்டில் ஒரு சுந்தர 
வாலி
ன் நின்று பெகாண்டிருக்கக் கண்ஜே�ன்.

பெநடு நாட்களுக்கு முன்ஜே
 கல்கத்தா 
பெசன்றிருந்த அலமு , தன் கணவடைw இழந்து 
விட்டு மகனு�ன் ஊர் திரும்பி எங்கள் வீட்டு 
எதிர் வீட்டை� விடைலக்கு வாங்கிக் பெகாண்டு, 
அதில் குடிஜேGறிwாள். அவள் வரப் ஜே
ாகிறாள் 
என்
து எwக்கு முன்wாஜேல பெதரியும். அவள் 
பிள்டை�க்குத் தடைல சவிச் சடை� ஜே
ாட்டுப் 
பெ
ாழுது ஜே
ாக்கலாம் என்று நான் 
எண்ணிGதுண்டு. ஆwால், அலமுவின் மகன் 
நான் எண்ணிக் பெகாண்டிருந்த
டி சிறிG 
அம்பிGல்ல அலமுவின் பிள்டை�தான், நான் 
நா�கம் ஜே
ாய்வந்த மறுதிwம் காடைலயில் என் 
கண்களுக்குக் காட்சி அளித்தது. நான் பெதாட்டு 
விடை�Gா� முடிGாத 
ருவம். என் கிட்� 
வரமுடிGாத வGது. ஏறக்குடைறG இரு
து 
இருக்கும் என்கிட்ஜே� அந்த சுந்தர ரூ
ன் வர 
முடிGாது என்று கூறிஜேwwல்லவா? அவன் 
என்w பெசய்தான் பெதரியுஜேமா?! Gாரது புதிதாக 



இருக்கிறஜேத என்று நான் 
ார்த்ஜேதஜேwா 
இல்டைலஜேGா, ஒஜேர தாவாகத் தாவி என் பெநஞ்சில்
புகுந்து பெகாண்�ான். அந்த உருவம் எதிர் வீட்டு 
வாசற் 
டிGண்டை�தான் இருந்தது. ஆwால் என் 
பெநஞ்சிஜேல சித்திரம் 
திந்துவிட்�து. சுந்தரமாw 
அவwது பெ
Gர் ஜேசாமசுந்தரம். அலமு 
அதிர்ஷ்�க்காரி என்று அடிக்கடி அம்மா 
என்னி�ம் கூறுவதுண்டு. அலமுவுக்கு 
ஐசுவரீGம் இருக்கு என்
தால் நான் நாக்டைகத் 
தட்டுவது வழக்கம். ஐசுவரிGம் இருக்கட்டுஜேம 
அவளி�ம், அதwால் நமக்பெகன்w என்று 
கூறுவதுண்டு. ஆwால், இப்
டிப்
ட்� 
டைமந்தடைw அலமு பெ
ற்றிருப்
து எwக்பெகன்w 
பெதரியும். அந்தச் பெசல்வத்டைத நான் பெ
ற 
ஜேவண்டும் என்று, 
ார்த்ததும் குமாஸ்தாவின் 
பெ
ண் எண்ணிஜேwன். முன்wாளிரவு நான் கண்� 
நா�கத்தால் 
ல எண்ணங்கள் என் மwதிஜேல 
உதித்தw. அதிஜேல முக்கிGமாwது 
கருத்துக்கிடைசந்த மணா�டைwப் பெ
ற ஜேவண்டும்
என்
துதான். அஜேத எண்ணத்டைத அடைணத்துக் 
பெகாண்டுதான் முன்wாள் இரவு நான் 
தூங்கிஜேwன். காடைலயிஜேல எழுந்ததும் என் 



கண்களில் ஜேசாமசுந்தரம் பெதன்
ட்�ால், எwக்கு 
எப்
டியிருக்கும் நீங்கஜே� ஜேGாசியுங்கள். 

சிஜேGாடு உலவும் ஒருவன் 
ட்சணக் 
கடை�Gருஜேக வருடைகயில், கமகமபெவw வாசடைw
வீசிwால் நாக்கில் நீர் ஊறாதா! நான் இஜேதா 
பெவளிப்
டை�Gாகக் கூறுவடைதப் ஜே
ால 
ல 
பெ
ண்கள் கூற மாட்�ார்கள். ஆwாலும் நான் 
மGங்கிwடைதப் ஜே
ால மGங்காத பெ
ண்கள் 
எத்தடைw ஜே
ர் இருக்க முடியும்? அந்த மரக் 
கட்டை�கடை�ப் 
ற்றிப் ஜே
சுவாஜேwன்?

இவ்வ�டைவயும் எண்ணிக்பெகாண்டு நான் ஜேசாம 
சுந்தரத்டைதப் 
ார்த்த
டி நின்று 
பெகாண்ஜே�யிருந்ஜேதன், என்று எண்ணுகிறீர்க�ா. 
அதுதான் இல்டைல. ஒரு முடைற 
ார்த்ஜேதன். தடைல 
குனிந்து பெகாண்ஜே� ஜேGாசித்ஜேதன். Gாராக 
இருக்கும் என்று. அலமுவின் மகன் என்ற 
ஜேGாசடைw ஜேதான்றிற்று. மறு
டி ஒரு முடைற 

ார்த்ஜேதன். அதற்குள் அம்மா பெசான்wார்கள். 
”காந்தா! அவன் அலமுவின் பிள்டை�" என்று. 
உ�ஜேw நான் ஜேவறு ஜேவடைலகடை�க் கவனிக்கச் 
பெசன்று விட்ஜே�ன்.



அலமுவும் எங்கள் அம்மாவும் 
ாலிG 
சிஜேநகிதமாம். ஆகஜேவ, அடிக்கடி அவர்கள் வீட்டு
விஷGங்கடை�ப் ஜே
சுவதற்குச் சந்தர்ப்
ம் 
கிடை�க்க ஆரம்பித்தது. முதலிஜேல அம்மாதான் 
ஏதாவது ஜே
ச ஆரம்பிப்
ார்கள். அந்தச் 
சுவாரஸ்Gமாw ஜே
ச்டைச நான் முடிக்க 
விடுவதில்டைல. ஜேகள்வி ஜேமல் ஜேகள்வி 
ஜே
ாடுஜேவன். அது எப்
டி, இது எப்
டி என்று 
விசாரிப்ஜே
ன்! இப்
டிப் ஜே
சிப் ஜே
சிச் 
ஜேசாமசுந்தரத்டைதப் 
ற்றிG 
ல விஷGங்கடை�த் 
பெதரிந்து பெகாண்ஜே�ன்.

ஜேசாமசுந்தரம் பெ
Gருக்ஜேகற்ற ரூ
வான். 
தங்கமாw குணம். நல்ல 
டிப்பு, இ�டைம, 
இவ்வ�வும் ஒருங்ஜேக பெ
ாருந்திGவன். எவள் 
'பெகாடுத்து டைவத்திருக்கிறாஜே�ா' அவரது 
மடைwவிGாகி மகிழ்ச்சிஜேGாடு வாழ்க்டைகக்கு 
எட்�ாத கனிGாwாலும் நிடைwப்புக்கு எட்�ாமற்
ஜே
ாகுமா? அது ஜே
ால் எwக்குச் ஜேசாமுவின் மீது 
எண்ணம் விழுந்தது. இத்தடைகG மணா�ன் 
கிடை�த்தால் மகிழ்ச்சிஜேGாடு வாழலாம். உலகில் 
எதற்குப் பிறந்ஜேதாம். சந்ஜேதாஷமாக 



வாழ்வதற்காகத்தாஜேw ஆwால் சுந்தரம் 
என்டைwக் கண்டு ஆடைசப்
ட்�ாலும் என் 
வறுடைமடைGக் கண்�ால் 
Gப்
டுவார். 
கடைதகளிஜேல வருவது ஜே
ால், ஏடைழப் 
பெ
ண்ணாக இருந்தாலும் எwக்கு அவள் தான் 
ஜேவண்டும் . என்று பெசால்லி என்டைwக் 
கலிGாணம் பெசய்து பெகாண்�ால், எவ்வ�வு 
இன்
மாw வாழ்வு எwக்குக் கிடை�க்கும். 
எwக்கு அந்த வாழ்வு கிடை�த்தால் என் தங்டைக 
சாந்தாவுக்கு எப்
டிப் 
ட்� ஜேமலாw 
இ�த்திஜேல வரன் ஜேதடுஜேவன் பெதரியுமா? எங்கள் 
வறுடைம ஒடிஜேG ஜே
ாகும். வாட்�ம் தீர்ந்து 
விடும் - இத்தடைகG எண்ணங்கள் அடைலஜே
ால் 
மwதில் ஜேமாதும். எப்
டிஜேGா நான் ஒரு இன்
 
மாளிடைகடைG என் மwதில் கட்டி விட்ஜே�ன்.

என் தங்டைக சிறு பெ
ண்ணாடைகGால் அடிக்கடி 
அலமு அத்டைதயி�ம் ஜே
ாய்ப் ஜே
சுவாள். 
ஜேதாட்�த்திற்குச் பெசன்று விதவிதமாw 
மலர்கடை�க் பெகாண்டு வருவாள். அலமுவும் 
சாந்தாவி�ம் அன்
ாக இருக்கஜேவ, இந்தத் 
பெதா�ர்பு அதிகரித்துக் பெகாண்ஜே� வந்தது. 



ஒவ்பெவாரு நாளும் ஜேசாமு என்டைwப் 
ற்றி 
ஏதாவது ஜே
சாதிருப்
தில்டைலGாம். அடைத 
அப்
டிஜேG சாந்தா வீட்டில், 'பிஜே�ட் டைவப்
ாள். 
சாந்தா கூறுவடைதக் ஜேகட்க எwக்குப் 

ரமாwந்தமாக இருக்கும். அப்
ா 
பெ
ருமூச்பெசறிவார், அம்மா ”அகிலாண்ஜே�ஸ் 
வரியின் கிருடை
 எப்
டிஜேGா, Gார் கண்�ார்கள்” 
என்று உருக்கமாகச் பெசால்லுவார்கள். சாந்தா 
குறும்புப். 
ார்டைவயு�ன் என்டைw ஜேநாக்கிச் 
சிரிப்
ாள். அவளுடை�G கன்wத்டைத நான் 
ஜேநாகாத
டி கிள்ளுஜேவன். இந்த ஆwந்தம் 
எங்கள் குடும்
க் கவடைலடைGக் கூ� ஒரு 
அ�வுக்குக் குடைறத்தது. 
ாம்பும் ஜேதளும் 
பெநளியும் குழியிஜேல விழுந்தவன் டைகக்குக் 
கிடை�த்த ஜேவடைரப் பிடித்துக் பெகாண்டு 
பெதாங்குகிறஜே
ாது, ஜேதன் கூட்டிலிருந்து துளி 
ஜேதன் பெசாட்� அடைதச் சுடைவத்துச் 
சந்ஜேதாஷப்
ட்�ான் என்று கடைத 
பெசால்வார்கஜே� அடைதப் ஜே
ாலிருக்கிறது எwது 
சந்ஜேதாஷம்.

”காந்தா, ஜேகட்�ாஜேGா சங்கதி? இன்னிக்கு 



சுந்தரம் உங்க அக்காவுக்கு ஏன் இன்னும் 
கலிGாணம் ஆகவில்டைல என்று ஜேகட்�ான்” 
என்று சாந்தா கூறிwாள் ஒரு நாள் . நான் புன் 
சிரிப்டை
 அ�க்கிக் பெகாண்டு ஏஜேதா ஜேவடைல 
பெசய்வடைதப் ஜே
ால் இருந்து விட்ஜே�ன். ’நீ என்w

தில் பெசான்ஜேw' என்று அம்மா ஆவலு�ன் 
ஜேகட்�ார்கள்.

”இன்னும் நல்ல இ�ம் கிடை�க்கவில்டைல, என்று
பெசான்ஜேwன்” சாந்தா கூறிwாள்.

”குட்டி பிகுஜேவாடுதான் ஜே
சியிருக்கா" என்று 
அம்மா கூறிவிட்டு சிரித்துக் பெகாண்ஜே� 
என்டைwப் 
ார்த்தார்கள்.

”சதா அவா ஆத்திஜேல உwக்கு என்wடி ஜேவடைல” 
என்று நான் சாந்தாடைவக் ஜேகட்டு அதட்டிஜேwன்.

”அது Gார் வீடு? அலமு அத்டைத வீட்டுக்கு நான் 
ஜே
ாகாபெம ஜேவஜேற Gார் ஜே
ாவா?” என்று 
கம்பீரமாகக் ஜேகட்�ாள் சாந்தா.



"அவா உன்டைw அடைழக்கிறாஜே�ா தாம்பூலம் 
டைவத்து”, என்று நான் ஜேகலி பெசய்ஜேதன்.

”தாம்பூலம், ஜேம�தா�ம், சீர்பெசட்டு, வரிடைச 
எல்லாம் டைவத்து உன்டைw அடைழக்கப் 
ஜே
ாறாஜே� அலமு அத்டைத. அப்ஜே
ாது 
பெசய்Gம்மா அதிகாரம்” என்று சாந்தா 
திலுக்குக்
ஜேகலி பெசய்G ஆரம்பித்தாள்.

''வர வர நீ துஷ்டை�Gாகிறாய்” என்று 
கூறிக்பெகாண்ஜே� சாந்தாடைவப் பிடித்திழுத்து 
கன்wத்டைதத் திருக் எண்ணிஜேwன். அவள் என் 
பிடிக்கா அகப்
டுவாள்!. ஒஜேர ஒட்�மாக 
ஓடிப்ஜே
ாய் அலமு வீட்டிஜேல புகுந்து 
பெகாண்�ாள். 
ார்க்கிஜேறன் நான். சாந்தா 
ஜேசாமுவி�ம் ஏஜேதா ஜே
சிக்பெகாண்டு விழுந்து 
விழுந்து சிரிக்கிறாள்.

காதல் விஷGமாக நான் 
ல கடைதகளில் 

டித்திருக்கிஜேறன். துஷ்Gந்தன் சகுந்தடைலடைGக் 
கண்�கடைத, ந�தமGந்தி கடைத , இராமச்சந்திரன் 
சீதாபிராட்டிGார் கடைத, சத்திGவான் சாவித்திரி 



சடைத என்று 
ல 
டித்துமிருக்கிஜேறன். ஆwால் 
அடைவகளிபெலல்லாம், க�வுள் டைக 
பெகாடுத்துதவிwார் என்றுதான் 
கூறப்
ட்டிருக்கிறது. அஜேதஜே
ால் 
அ
டைலGாகிG என் பெ
ாருட்டு அவர் 
பெசய்வாரா? அவ்வ�வு அக்கடைற ஆண்�வனுக்கு
என்னி�ம் இருந்தால் எங்கள் வறுடைமடைG 
முதலில் ஒட்டி விட்டு மறு ஜேவடைல 

ார்க்கமாட்�ாரா! அடைதஜேG பெசய்Gாதவர் 
அவருக்கிருக்கிற ஜேவறு எத்தடைwஜேGா 
ஜேவடைலகடை� ஒதுக்கி டைவத்து விட்டு என் மீது 
ஜேசாமுவுக்கு அன்பு உண்�ாகும்
டி பெசய்G முன் 
வரவா ஜே
ாகிறார் ந�க்கிற விஷGமா? 
ஜேசாமுவுக்கும் எwக்கும் மணம் ந�ந்தது. 
கடைதகளிஜேல கூறப்
டுவது ஜே
ால், கஷ்�ங்கள் 
ஏற்
ட்�ால் கூ�ப் பெ
ாறுத்துக் பெகாள்�லாம் 
என்று நான் எண்ணிஜேwன்.

வறுடைமயின் காரணத்தால் எwக்கு உலகின் 
மற்டைறG காட்சிகடை�க் காண ஜேநரஜேமா, 
வசதிஜேGா கிடை�Gாது. மw மகிழ்ச்சிக்கு ஜேவறு 
மார்க்கமும் கிடை�Gாது. பெசல்வான் வீட்டுப் 



பெ
ண்ணாக இருந்தால். மwக் கவடைல 
ஜேதான்றாத
டி நா�கம், சினிமா 
ார்க்கலாம். 
நடைக நட்டு ஜே
ாட்டுக்பெகாண்டு ஆwந்திக்கலாம்.
கி�ப்புக்குப் ஜே
ாய் 
ந்தா�லாம். 
க�ற்கடைரக்குப் ஜே
ாய் உலாவலாம். கிராம 
ஜே
ான் ஜேகட்கலாம். உல்லாசத்துக்கு 
எத்தடைwஜேGா வழிகள் உண்டு. எwக்ஜேகா 

ணமின்றிப் பெ
றக்கூடிG ஒஜேர இன்
ந்தான் 
இருந்தது. அதுதான். ஜேசாமுடைவப் 
ற்றிG 
நிடைwப்பு. அவடைரப் 
ார்ப்
து. அவடைரப் 
ற்றிப்
ஜே
சுவது அவர் விஷGமாக தங்டைகஜேGா, 
அம்மாஜேவா அப்
ாஜேவா ஜே
சிwால் காது குளிரக்
ஜேகட்
து இதுஜேவ எwக்கிருந்த இன்
ம். இந்த 
இன்
ம் விநாடிக்கு விநாடி வ�ர்ந்தது. நான் 

ரிபூரணமாக அவருடை�G அடிடைமGாகி 
விட்ஜே�ன். ஜேசாமு மிக நல்லவர் என்று 
பெசான்ஜேwஜேw அது தவறு. என்டைwக் 
கவர்ந்தவன் எப்
டி நல்லவwாக முடியும்?

ஜேசாமுவின் மீது எwக்கு வ�ர்ந்து வந்த காதல் 
என் மwதில் ஆழமாகப் 
திG ஆரம்பித்து 
விட்�து. சில சமGங்களில் அவருடை�G 



தரிசwத்திற்காக நான் ஏங்கித் தவிப்
துண்டு. 
முக்கிGமாக அவர் பூடைச பெசய்Gச் 
பெசன்றுவிட்�ால், குடைறந்தது இரண்டு மணி 
ஜேநரமாகும் வாசலுக்கு வர. அதுவடைர அவடைரக் 
காண முடிGாமல் நான் 
டும்
ாட்டை� அவர் 
எப்
டி அறிவார்? காதல் 
லப்
ட்�து. 
கலக்கமும் அதிகரித்தது. நான் அவர் மீது டைமGல்
பெகாண்டு என்w 
Gன்? ஜேசாமு எந்தச் சீமாட்டி 
வீட்டுச் சிங்காரிக்குக் கணவwாகப் 
ஜே
ாகிறாஜேரா? என் எண்ணம் எப்
டி ஈஜே�றும்? 
கடை�சியில் என் கருத்து ஈஜே�றவில்டைலGாwால் 
என் மwம் உடை�ந்து விடுஜேம, அதற்பெகன்w 
பெசய்வது?

இத்தடைகG கலக்கத்திwால் 
ல இரவுகளில் நான் 
அழுததுண்டு. பெ
ரிGஜேதார் ஆ
த்தில் 
சிக்கிக்பெகாண்�டைத உணர்ந்ஜேதன். ஜேசாமுவின் 
மw நிடைலஜேGா எwக்குத் பெதரிGாது. பெதரிந்து 
பெகாள்� மார்க்கமுமில்டைல. அவர் தமது 
'
க்தி'டைGக் காட்டிக்பெகாள்� கட்டுக்கட்�ாக 
விபூதி பூசிக்பெகாண்டு காலணா அ�வுள்� 
சந்தwப் பெ
ாட்டிட்டுக் பெகாண்டிருந்தார். என் 



விஷGமாக அவர் என்w கருத்துக் 
பெகாண்டிருக்கிறார் என்
டைதக் காட்� ஒரு 
அடை�Gா�ம் பெதன்
�வில்டைல. 
ல 
வஸ்துக்கடை� அவர் 
ார்ப்
து ஜே
ால் என்டைwப் 

ார்த்தாஜேர தவிர, அவருடை�G 
ார்டைவயிஜேல 
தனி விஜேசஷம் இருக்கவில்டைல. கண்ணால் 
ஜே
சியிருக்கலாம், மwம் இருந்தால். அவஜேர 

க்தர்களின் 
ா�டைலக் ஜேகட்டுக் ஜேகட்டு, 
பெம�wமாக இருக்கும் 
ழக்கங்பெகாண்� 
ஜேதவடைwப் ஜே
ால், என் கண்களின் 
ஜேவண்டுஜேகாடை�க் கண்டும், அடைசGாத உள்�ங் 
பெகாண்�வராகஜேவ இருந்தார். நான் 
அப்
டிபெGான்றும் அழகற்றவளுமல்ல!

என் மwக் குடைறடைGத் தீர்க்க Gார் 
முன்வருவார்கள்? ஒரு சமGம் எwது ஆழ்ந்த 
இருதGப் பூர்வமாw காதல். ஜேசாமுவுக்குத் 
பெதரிG ஜேநரிட்�ால், என்டைw மகிழ்விக்க 
இடைசவாஜேரா? ஆwால் எப்
டி அவரி�ம் என் 
காதடைலத் பெதரிவிப்
து? மிக சாந்த குண 
சீலராகிG ஜேசாமு என்டைwப் 
ற்றி தவறாகக் 
கருதிவிட்�ால் என்w பெசய்வது? வீட்டிஜேல 



அம்மா அப்
ாதான் என்w 
பெசால்லமாட்�ார்கள்? ஊராரும் ஏசுவார்கஜே�ா? 
நான் என்w பெசய்ஜேவன்? ஜேசாமுடைவ மறந்து 
வி�வும் முடிGவில்டைல . மw நிடைலடைG 
அவருக்குத் பெதரிவிக்க மார்க்கமும் 
ஜேதான்றவில்டைல. நான் தத்தளித்ஜேதன். 
சாந்தாவுக்கு இடைவகடை� நான் கூறவில்டைல. 
ஆwால் பெ
ருமூச்சும் கண் அடிக்கடி எதிர் 
வீட்டின் மீது ஏக்கத்ஜேதாடு பெசல்வதும், இரவில் 
என் தடைலGடைண நடைwந்து ஜே
ாவதும், என் 
மwதில் இருந்த எண்ணங்கடை�ச் சாந்தாவுக்குத் 
பெதரிவித்துவிட்�w. அவஜே�ா சிறு பெ
ண்! 
அவ�ால் என்w பெசய்G முடியும்!

சாந்தா எப்ஜே
ாதாவது ஜேசாமுவி�மிருந்து 
புத்தகம் வாங்கிக் பெகாண்டு வருவாள். புராணக் 
கடைதகஜே� ஜேசாமு தருவார். ஒருநாள் எwக்ஜேகார் 
யுக்தி ஜேதான்றிற்று. கண்ணபிரான் மீது காதல் 
பெகாண்� ருக்மணியின் மஜேwாநிடைல 
வர்ணிக்கப்
ட்டிருந்த 
ாகத்டைத ஜேசாமு 
தந்தனுப்பிG 
ாரதத்தில் நான் பெ
ன்சிலால் 
ஜேகாடிட்டு அனுப்பிஜேwன். அப்ஜே
ாது என் 



பெநஞ்சம் துடித்தடைத என்பெwன்ஜே
ன். அவர் 
அதடைwக் கவனிப்
ாரா? கவனித்தாலும் 
விஷGம் இன்wபெதன்று புரிந்து பெகாள்வாரா? 
துஷ்�ச்சிறுக்கி என்று என் மீது சீறுவாரா? 
அலமுவி�ம் காட்டி விடுவாஜேரா? அப்
ாவி�ம் 
உன் மகளின் ஜேGாக்GடைதடைGப் 
ார் என்று 
கூறுவாஜேரா? என்w ந�க்குஜேமா என்று 

Gமாகஜேவ இருந்தது. நான் ஜேகாடிட்டு 
அனுப்பிG 
ாகத்தில் ஆ
ாசமாw வார்த்டைதகள் 
ஏதும் இல்டைல .

"கண்ணன் மீது நான் பெகாண்டுள்� காதலின் 
ஆழம், க�லாழத்டைதவி�ப் பெ
ரிGது. அவஜேர 
என் ஆவி. அவர் இன்றி நான் வாஜேழன். ஆwால் 
அந்ஜேதா என் மw நிடைல அவருக்குத் பெதரியுஜேமா?
பெதரிGவந்தால் அவர் என் காதடைல ஏற்றுக் 
பெகாள்வாஜேரா? ஏ�wஞ் பெசய்வாஜேரா? என் 
பெசய்திடைG அவரி�ங் கூற Gார் இருக்கிறார்கள்? 
இரவுக் காலங்களில் என்டைw வாட்டி வடைதக்கும்
நிலஜேவ கwல் ஜே
ால் வீசிக் கருத்டைதக் 
பெகடுக்கும் காற்ஜேற பெ
ாறாடைம மூளும்
டி உன் 
சந்ஜேதாஷத்டைதப் 
ற்றிக் பெகாஞ்சிக் 



பெகாண்டிருக்கும் கிளிஜேG கூவும் குயிஜேல ஆடும் 
மயிஜேல! தாமடைர பூத்த கு�த்திஜேல தாண்�வ 
நடை� ந�க்கும் அன்wஜேம! Gார் ஜே
ாய் கூற 
முன்வருவீர்கள்." இதுதான், நான் ஜேகாடிட்� 

ாகம்.

சாந்தா குறும்புத்தwமாக ஒரு ஜேவடைல பெசய்து 
விட்�ாள் என்
து எwக்கு பிறஜேக பெதரிGவந்தது. 
கண்ணபிரான் என்
டைத அடித்து விட்டு ஜேசாமு 
என்று அவள் எழுதிவிட்டு, பிறகு புத்தகத்டைத 
ஜேசாமுவி�ம் பெகாடுத்தா�ாம். 
பெகாடுக்கும்ஜே
ாது, "இந்தப் புத்தகம் பெராம்
 
நன்றாக இருந்ததாம், அக்கா 
டித்து விட்டு 
முக்கிGமாw இ�த்திஜேல ஜேகாடு ஜே
ாட்டு 
இருக்கிறாள்" என்றும் பெசான்wா�ாம். ஜேசாமு 
புன்wடைகயு�ன் "சாந்தா நல்ல புத்திசாலி 
Gல்லவா! 
ரம சாது 
கவத்க�ாட்சம் 
அவளுக்குக் கிடை�க்கும். புண்ணிG கடைதகடை�ப் 

டிப்
திஜேல அவளுக்கு விருப்
ம் இருப்
தால் 
அவள் நல்ல குணவதிGாக வி�ங்குவாள்" என்று 
கூறிwாராம்.



" புத்தகத்டைதப் புரட்டிப் 
ார்த்தாராடி?” என்று 
நான் ஆவலு�ன் ஜேகட்ஜே�ன். புத்தகத்டைதப் 

ார்த்து விட்டு. விஷGம் பெதரிந்து பெகாண்டு, 
ஜேசாமு தன் சம்மதத்டைதக்
கூறிGனுப்பிwார் என்று ஜே
டைத நான் எண்ணிக் 
பெகாண்ஜே�ன்.

”புத்தகத்டைதப் பிரித்து 
ார்க்கவில்டைலஜேG, 
அக்கா” என்று சாந்தா ஜேசாகத்து�ன் கூறிவிட்டு, 
”நான் வந்து விட்� பிறகு நிச்சGம் 

ார்த்திருப்
ார்” என்று என்டைwத் ஜேதற்றிwாள். 
சாந்தா ஜேதற்றிவி�க் கூடிG ஜேநாGா எwக்கு! என் 
மருந்து எதிர் வீட்டில். என் ஜேநாய், அவருக்குத் 
பெதரிந்தால்தாஜேw! !

தம்பி இராகவன் ஜேசாமுவி�ம் 
பெநருங்குவதில்டைல. காரணம், இராகவனுக்கு 
நல்லவர்கஜே� பிடிப்
தில்டைல. ஜேசாமு 
எப்
டிGாவது இராகவடைwத் ஜேதாழwாக்கிக் 
பெகாள்� ஜேவண்டுபெமன்று, இராகவன் இருக்கும் 
ஜேநரத்தில், சில நாட்கள் எங்கள் வீட்டுக்கு 
வருவதுண்டு, ஜே
சுவதுண்டு. ஜே
ச்சு 



சுவாரஸ்Gமாக இருக்கும். எwக்கு நல்ல விருந்து.
ஆwால் இராகவன் கண்டிப்
ாய் ஜே
சுவான்.

நான் 
ாரதத்தில் ஜேகாடிட்டு அனுப்பிGதற்குச் 
சில நாட்களுக்குப் பிறகு இராகவன் ஒரு திwம் 
கடை�த்து வந்து கன்wத்தில் டைக 
டைவத்துக்பெகாண்டு உட்கார்ந்தான். 
வறுடைமயிwால் வாடும் வாட்�ம் 
எwக்கிருப்
டைதவி� அவனுக்கு அதிகம். நான் 
வீட்டிஜேலஜேG கி�ப்
வள், அவன் பெவளிஜேG 
ஜே
ாய் வருவான். வறுடைமயின் பெகாடுடைமகள் 
அவனுக்கு அதிகமாக உறுத்தலாயிw. தwது 
நண்
ர்களின் நாகரிக உடை� தwது அழுக்குக் 
சட்டை�டைGப் 
ார்த்துப் 
ரிகாசம் பெசய்வது 
ஜே
ாலிருக்கிறது. தாஜேwார் திருஷ்டி 
ரிகாரம் ; 
சனீஸ்வரூ
ம் என்று ஏஜேதஜேதா ஜே
சுவான். 
தன்டைwத்தாஜேw பெநாந்து பெகாள்வான். 
வாட்�த்டைதக் பெகாடுத்த வறுடைம இராகவனுக்கு 
முரட்டுத்தwத்டைதயும், 
ணக்காரர் என்றால் ஒரு 
பெவறுப்டை
யும், நீதி, ஜேநர்டைம, 
ாவ புண்ணிGம், 
தர்மம், தடைG என்று ஜே
சப்
டுவதிஜேல 
கசப்டை
யும் பெகாடுத்து விட்�து. சதா கடுகடுத்த 



முகத்ஜேதாடுதான் இருப்
ான். ”விரச நாGகன் 
வந்தான்" என்று சாந்தா ஜேகலி பெசய்வாள். 
ஜே
சும்ஜே
ாது துடுக்குத்தwமாக இருக்கும். 
அதிலும் 
ணக்காரர் ஜே
ச்டைச எடுத்தால் ஜே
ாதும்,
சீறுவான். மwத்திஜேல அவனுக்கு நம்பிக்டைக 
கிடை�Gாது. க�வுடை� 
ற்றிகூ�க் ஜேகலி 
பெசய்வான்.

ஜேசாமுவி�ம் ஜே
சுவது இராகவனுக்கு 
இஷ்�மில்டைல என்ற ஜே
ாதிலும் வீஜே�றி 
வந்தவனி�ம் எப்
டிப் ஜே
சாமலிருப்
பெதன்று 
ஜேவண்�ா பெவறுப்பு�ன் ஜே
சுவான். ஜேசாமு மிக்க
வாத்சல்Gத்து�ன் ஜே
சுவது�ன் மத விஷGமாக 
இராகவனுக்குப் ஜே
ாதிப்
துண்டு. சில 
சமGங்களில் இராகவன் அடைவகடை�க் ஜேகட்டுக் 
பெகாள்வான். சில சமGங்களில், ”ஜேசாமண்ணா , 
ஜேவறு ஏதாவது ஜே
சுங்ஜேகா , ஜேகட்ஜே
ாம். இந்த 
இழவுப் ஜே
ச்சு ஜேவண்�ாம்” என்று கூறி 
விடுவான். ”சிவ, சிவா! இராகவா, அப்
டிச் 
பெசால்லாஜேத. அ
ச்சாரம்” என்
ார் ஜேசாமு. 
”அ
ச்சாரமாவது கிரகச்சாரமாவது” என்று 
இராகவன் முரட்டுத்தwமாகக் கூறிவிட்டு 



பெவளிஜேG ஜே
ாய்விடுவான். அப்
ா, அம்மா 
இராகவனி�ம் ஜேகாபித்துக் பெகாள்வார்கள். 
டைவவார்கள். நான் மட்டும் ஜேகாபிப்
-தில்டைல. 
இராகவன் முரட்டுத்தw-முடை�Gவwாவதற்கும்,
பெவறுத்துப் ஜே
சுவதற்கும் காரணம் வறுடைமயின்
பெகாடுடைமதான் என்
து எwக்குத் பெதரியும். 
சிற்சிலசமGங்களில் இராகவன் தன் 
மwடைதத்திறந்து காட்டுவது ஜே
ால் என்னி�ம் 
ஜே
சுவான். ஜேகட்கமிக உருக்கமாக இருக்கும் 
அவwது ஜே
ச்சு.

ஒருநாள், ஜேசாமுவுக்கும். இராகவனுக்கும் 
கீழ்க்கண்� 
டி ஜே
ச்சு ந�ந்தது. 

ஜேசாமு : இராகவா! எங்ஜேக உன்டைwக் காண்
ஜேத 
அரிதாகி விட்�து ? 

இராகவன் : கழுடைத பெகட்�ால் குட்டிச் 
சுவற்றிஜேலதாஜேw! சாக்கடை�க்குப் 
ஜே
ாக்கி�ஜேமது? ஜேவடைல ஏதாவது 
கிடை�க்குஜேமா என்று ஜேதடி அடைலந்ஜேதன். 



ஜேசாமு : கிடை�த்தஜேதா? 

இராகவன் : நன்றாகக் கிடை�த்தது. �ாமிட். 
இடிGட் என்ற அர்ச்சடைw . ஜேவடைலGாவது 
கிடை�ப்
தாவது. புலிப்
ாலில் குதிடைரக் 
பெகாம்டை
 ஜேதய்த்து அந்தத் திலகத்டைத 
பெநற்றியிஜேல டைவத்துக் பெகாண்டு வந்தால் 
கிடை�க்குமாம் !

ஜேசாமு : காலம் இப்
டிஜேG இராது இராகவா! 

கவான் கிருடை
 பெசய்Gாமற் ஜே
ாக மாட்�ார். 

இராகவன் : அது சரி அண்ணா! கிருடை
 

ண்ணுவார். ஒய்வு இருந்தால்தாஜேw! ஜேதரும், 
திருவிழாவும் ஜேவத 
ாராGணமும், 
4டைwயும், 
கதா காலட்ஜேச
மும், 
ரத நாட்டிGமும், 
அதிர்பெவடியும். அக்காரவடிசலும், 
அன்wாபிஜேஷகமும், வி�ாGத்தியும் 
அனு
வித்து-விட்டு. மிகுந்த ஜேநரத்தில், 
உம்டைமப் ஜே
ான்ற ’
க்தர்’கடை�க் கண்டு ஜே
சிக் 
க�ாட்சித்து விட்டுப் பிறகுதாஜேw என்டைwப் 
ஜே
ான்ற 
ஞ்டைசயி�ம் வருவார். அதற்குள் 



எwக்கு ஜேவடைலஜேG அவசிGமில்லாத நிடைலடைம 
வரும். சாவுதான் அவர் எwக்குச் பெசய்G 
ஜேவண்டிG க�ாட்சம். 

ஜேசாமு : மwம் பெவறுத்துப் ஜே
சாஜேத இராகவா . 
இது ஒரு கஷ்�மா? சாட்சாத் ஸ்ரீராமஜேர காடு 
சுற்றிwார். கஷ்�மும் சுகமும் இரவும் 
கலும் 
ஜே
ால மாறி மாறித்தான் வரும். இதற்காக 
கவத்
நிந்தடைw பெசய்வதா? 

இராகவன் : நாwா நிந்திக்கிஜேறன்? என்w 
அண்ணா , உம்டைமப் பெ
ரிG ஜேவதாந்தி என்று 
கூறுகிறார்கஜே�. நான் ஜே
சுகிஜேறன், நான் 
ஏசுகிஜேறன் என்று பெசால்லலாகுமா? நான் ஏது? 
நீர் ஏது? எல்லாம் அவன் மGம்! எல்லாம் அவன் 
பெசGல். உம்டைம இலாட்சாதி 
திGாக 
டைவத்திருப்
து அவன் பெசGல் என்டைwப் 
பிட்சாதிகாரிGாக டைவத்திருப்
தும் அவன் 
பெசGல் மிக நல்லவன் அவன். 

ஜேசாமு : இராகவா! நீ நாத்திகம் ஜே
சுகிறாய், 
நாக்கு கூசவில்டைலGா? 



இராகவன் : இதற்கப் பெ
Gர் நாஸ்திகமா? 
எwக்குத் பெதரிGாது. அவwன்றி ஓர் அணுவும் 
அடைசGாது . எwது நாக்கின் அடைசவும் அவwது 
பெசGல்தான்! ஜேசாமு : பிராமண குலத்தில் உதித்து
இப்
டிப் 
கவத் ஜேவஷிGாவதா? 

இராகவன் : பூர்வகர்ம 
லன் !

ஜேசாமு : நீ வக்கீல் ஜே
ால ஜே
சுகிறாய். நீ மட்டும் 
வக்கீல் ஜேவடைலக்குப் 
டித்திருந்தால். 

இராகவன் : கிழிந்த கருப்பு சட்டை�யு�ன் 
பெவளிஜேG கி�ம்பியிருப்ஜே
ன். ஜேவபெறன்w 
ந�ந்திருக்கும் !

ஜேசாமு : நீ சத் விஷGங்கடை�ப் 
டிக்கஜேவண்டும். 

இராகவன் : அருடைமGாw புத்தகத்டைதப் 
டித்துக்
பெகாண்ஜே� இருக்கிஜேறன், உலகத்டைத வி� 
உன்wதமாw புத்தகம் இருக்கிறதா அண்ணா ! 
அடைத நான் 
டித்துக் பெகாண்டு இருக்கிஜேறன்.



இந்தச் சம்
ாஷடைணக்குப் பிறகு ஜேசாமு 
பெம�wமாக இருந்து விட்டுப் ஜே
ாய்விட்�ார். 
நான் இராகவடைwத் திட்டிஜேwன். நல்லவர்கள் 
மwடைத ஜேநாகச் பெசய்வது அழகல்ல என்ஜேறன். 
நான் இவ்விதம் இராகவனுக்குப் புத்தி 
பெசான்wஜேதயில்டைல. அன்று அவwது ஜே
ச்சு 
ஜேசாமுவின் முக விலாசத்டைதஜேG மாற்றி 
விட்�டைதக் கண்ஜே�ன். ஆகஜேவ எwக்குக் 
ஜேகா
ம் பிறந்தது. இராகவன் என்டைw ஏற 
இறங்கப் 
ார்த்துவிட்டுச் சிரித்தான். ”அந்தச் 
சிரிப்பின் அர்த்தம் என்w?” என்று நான் 
சீறிஜேwன்.

''எண்ணாத எண்ணபெமல்லாம் 
எண்ணி எண்ணி 
எட்�ாத ஜேகாட்டை�க்கு 
ஏணியிட்டு”
என்று இராகவன் 
ாடிக் பெகாண்ஜே� சிரித்தான்.

எwக்குச் ஜேசாமு மீது இருக்கும் எண்ணத்டைத 
இராகவன் எப்
டிஜேGா பெதரிந்து பெகாண்�ான் 
என்
து பெதரிந்தது. நான் நாணத்தால் தடைல 



குனிந்ஜேதன். ''அழகுக்குத் தக்க ஜேGாகம் அடிக்க 
ஜேவண்டும்'' என்று குறும்பு ஜே
ச ஆரம்பித்தான் 
இராகவன்.

புன்சிரிப்பு�ன் நான் இராகவடைw முடைறத்துப் 

ார்த்ஜேதன்! 'இந்தப் 
ார்டைவக்ஜேக அவன் 
உன்டைwத் தான் 
ட்� மகிஷிGாக்கிக் 
பெகாள்�லாம்’ என்று இராகவன்
கூறிwான்.

”இராகவன் வம்புத் தும்பும் ஜே
சாஜேத! நான் 
கூறிஜேwன். இராகவன், அடைதக் காதில் ஜே
ாட்டுக் 
பெகாள்�ாமஜேல, "உwது அழடைகக் 
கண்டிருப்
ான் அவன். ஆwால் அதற்ஜேகற்ற 
அந்தஸ்டைத உwக்ஜேகற்
டுத்த அவன் 
முன்வருவாwா என்
து சந்ஜேதகம் தான். அவன் 
ஒரு முட்�ாள் என்று கூறிwான். இராகவனின் 
அந்தப் ஜே
ச்சு, ஜேகலி பெசய்வது ஜே
ால 
ஜேதான்றவில்டைல, ஆழ்ந்த கருத்து�ன் அவன் 
அதடைwக் கூறிwதாகஜேவ பெதன்
ட்�து. அடைதக் 
கூறும் ஜே
ாது, இராகவனின் முகம் வாடிGது. என்
மwம் ஒரு குலுக்கு குலுக்கிற்று.



திகிஜேலாடு கலந்த காதல் என்டைw ஜேமலும் 
அதிகமாக வடைதக்கத் பெதா�ங்கிற்று. எங்கள் 
குடும்
க் கஷ்�ஜேமா அதிகரித்துக் பெகாண்ஜே� 
வந்தது. வீட்டின் ஜேமல் வாங்கியிருந்த க�னுக்கு 
வட்டி கட்�த் தவறி விட்�ார் அப்
ா. அவர் 
என்w பெசய்வார்? இல்லாத குடைறதான். 
வட்டிடைGச் பெசலுத்தும்
டி நிர்
ந்தம் 
உண்�ாகஜேவ, அண்டிமாண்டு, எழுதிக் பெகாடுத்து
ஜேவபெறாரி�த்தில் க�ன் வாங்கி, வட்டிடைGக் 
கட்டிwார். இந்தக் கஷ்�த்திஜேல, ஒரு இடை�ப்பு 
இடை�த்ஜேத ஜே
ாwார். எவ்வ�வு அடைலச்சல், 
எவ்வ�வு உடைழப்பு என்w பெசய்வார். 
மிராசுதாரரி�ம் அவர் ஓர் கணக்குப் பிள்டை� . 
ஆயிரம் இரண்�ாயிரம் என்று 
கணக்பெகழுதுகிறார். ஜேதள் பெகாட்டி விட்�ால் 
விஷம் ஏறுவது ஜே
ால் வGதும் ஜேமல் வ�ர்ந்து 
பெகாண்ஜே� வந்தது. எwது வGதும் வ�ர்ந்தது. 
ஊரார் ஏன் இன்wமும் காந்தாவுக்குக் 
கலிGாணம் ஆகவில்டைல என்று ஜேகட்கும் 
ஜேகள்வியும் வ�ர்ந்தது. அப்
ா அம்மாவின் 
விசாரஜேமா பெசால்ல முடிGாது. இந்த நிடைலயில் 
தம்பி இராகவன் பெசால்லாமற் பெகாள்�ாமல் 



ஊடைர விட்டுப் ஜே
ாய் விட்�ான். எங்ஜேக 
ஜே
ாwாஜேwா என்w ஜேநரிட்�ஜேதாபெGன்று 
நாங்கள் பெநருப்டை
 வயிற்றில் கட்டிக் 
பெகாண்டிருந்ஜேதாம். ஒரு மாதத்திற்குப் பிறகு 
இராகவனி�மிருந்து கடிதம் வந்தது. ஜேமல் 
விலாசம் இராகவன் டைகபெGழுத்தாக இருந்ததால்
மகிழ்ந்ஜேதன். கடிதம் என் பெ
Gருக்குத்தான் 
வந்தது. வீட்டிலும் சந்ஜேதாஷப்
ட்�ார்கள். 
ஆwால் உள்ஜே� இருந்த பெசய்தி எங்களுக்குச் 
சர்ப்
ம் தீண்டிGது ஜே
ால் இருந்தது.

காந்தாவுக்கு NB நான் பெசால்லாமல் ஒடிவந்து 
விட்ஜே�ன் என்று கவடைலப்
டுவீர்கள் என்
து 
எwக்குத் பெதரியும். முதுகு வலிக்க மூட்டை� 
சுமப்
வனுக்குப் 
ாரம் குடைறந்தால் 
நல்லதுதாஜேw . வறுடைமயிஜேல வடைதயும் நமது 
குடும்
த்தில் நான் இல்லாதிருப்
து ஒர�வு 

ாரம் குடைறவதாகஜேவ நான் கருதுகிஜேறன். இங்கு
நான் வந்ததற்கு காரணம் ஜேவடைல ஏதாகிலும் 
கிடை�க்கும் என்
ற்காக மட்டுமல்ல; அங்குள்� 
தரித்திரத்தின் ஜேகாரத்டைதக் காணச் சகிGாது வந்து 
விட்ஜே�ன். என்று பெசால்வது ஜே
ாதாது. 



ஜேசாமுவின் ந�த்டைதயிwாஜேலஜேG நான் இப்
டி 
வந்துவிட்� ஜேநரிட்�து.

காந்தா, நீ ஜேசாமுடைவக் காதலிக்கும் விஷGம் 
எwக்குத் பெதரியும். கண்ணில்டைலGா எwக்கு . 
கருத்து இல்டைலGா, ஜேசாமு நல்லவன். ஆwால் 
அவனுடை�G உலகம் ஜேவறு. அவன் ஒரு 

ணக்கார ஜேவதாந்தி. நாம் ஏடைழகள். அவனுக்கு 
உலகம் மாGமாம். வாழ்வு பெ
ாய்Gாம். மணம் 
ஒரு சிடைற வாசமாம், காதல் ஒரு 
ந்தமரம், 
அவன் வாழ்நாளில் 
கவத் ஜேசடைவடைGத் தவிர 
ஜேவபெறான்றும் பெசய்G மwம் இ�ந்தர 
வில்டைலGாம்.

உன்டைw அவன் நிராகரிக்கிறான். பெ
ண்கள் 
சமூகஜேம ஜே
ய்ச்சுடைர என்று ஜே
சுகிறான். 
ஏசுகிறான். நான் பெவட்கத்டைத விட்டு அவனி�ம் 
உன் விஷGமாக ஜே
சிஜேwன்; ஜேவண்டிஜேwன், 
பெகஞ்சிஜேwன். உன்டைwக் கலிGாணம் பெசய்து 
பெகாள்வது. நமது குடும்
த்டைத முன்னுக்குக் 
பெகாண்டுவரும் ஜே
ருதவிGாக 
இருக்குபெமன்
டைத எடுத்துக் காட்டிஜேwன். 



குப்டை
யில் கி�க்கும் மாணிக்கத்டைத எடுத்துக் 
பெகாள். என்று கதறிஜேwன் காந்தா. துளியும் 
தGங்காமல் கலிGாணம் என்ற ஜே
ச்ஜேச 
எடுக்காஜேத என்று ஜேசாமு கூறிவிட்�ான். நீ 
கட்டிG மwக்ஜேகாட்டை� பெநாறுங்கிற்று. 
நானுங்கூ� உன்டைwப் ஜே
ாலஜேவ 
மwக்ஜேகாட்டை� கட்டிஜேwன். ஜேசாமு உன்டைwக் 
கலிGாணம் பெசய்து பெகாள்வான் என்ற 
நம்பிக்டைக எwக்கிருந்திராவிட்�ால் 
அவனுடை�G ஜேவதாந்தப் ஜே
ச்டைச ஒரு 
விwாடிகூ� ஜேகட்டுக் பெகாண்டிருக்கமாட்ஜே�ன்.

பெ
ரிG ஜேவதாந்திGாம் அவன். 
க்தwாம் : 
ஆண்�வனி�ம் அன்பு பெகாண்�வwாம். காந்தா 
இடைதக் ஜேகள் 
ணம் கிடை�த்து விட்� பிறகு 
அடைதப்ஜே
ால பெசல்வந்தராக இருப்
து எளிது. 
அவனுடை�G ஜேவதாந்தம் பெசல்வத்திwால் 
அவனுக்குக் கிடை�த்திருக்கும் ஒய்வு ஜேநரத்திற்கு 
ஒரு பெ
ாழுதுஜே
ாக்கு. அவடைw நீ மறந்துவிடு. 
எத்தடைwஜேGா சீமான் 
வீட்டுப்பெ
ண்கடை�பெGல்லாம் அவன் 
ஒப்
வில்டைலGாம். ஜேகள் காந்தா, வறுடைம ஜேநாய்



பெகாண்� நம்டைம அவன் ஏற்றுக் பெகாள்வாwா? 
அவன் உன்டைwத் திருமணம் பெசய்து பெகாள்� 
முடிGாது என்று பெசான்wதும் என் மwம் 

ட்�
ாடு நீ அறிGமாட்�ாய். அந்த ஊரில், 
அவன் எதிரில், இருக்க மwம் ஒப்
வில்டைல.


ணம். 
ணம். 
ணம். அடைதத் தவிர உலகம் 
ஜேவறு எடைதயும் உள்�ன்ஜே
ாடு பூசிக்கக் 
காஜேணாம். அது கிடை�த்தால் ஊர் 
திரும்புகிஜேறன். அந்தச் ஜேசாமு ஜே
சும் 
ஜேவதாந்தத்டைதவி� வண்டி வண்டிGாக, 
அப்ஜே
ாது என்wால் ஜே
ச முடியும். அந்தக் 
காலம் வரட்டும். 
ார்த்துக் பெகாள்ஜேவாம். நீ 
ஜேசாமுடைவ மறந்து விடு. உன் கதி என்wாகுஜேமா 
நாwறிஜேGன். அறிந்து தான் என்w பெசய்G 
முடியும்? அப்
ாவும் அம்மாவும் ஜேகாபித்து 
டைவத்தால் நீ குறுக்கிட்டு தடுக்காஜேத. 
அவர்களுடை�G விசாரம் என்டைwத் 
திட்டுவதwாலாவது பெகாஞ்சம் குடைறGட்டும்.
இப்
டிக்கு,
உன் தம்பி இராகவன். 



கண்களிஜேல நீர் அருவிGாக ஓடிற்று. இந்தக் 
கடிதத்டைத 
டித்தஜே
ாது, வீடு முழுவதும் 
விசாரம். ஜேசாமுடைவப் 
ற்றி நான் 
எண்ணிக்பெகாண்டிருந்தது ஜே
ாலஜேவ அப்
ாவும் 
அம்மாவும் எண்ணிக் பெகாண்டிருந்தார்க�ாம். 
எல்ஜேலாருடை�G எண்ணத்திலும் மண் விழுந்தது.
என் காதல் பெ
ாய்மான் ஜேவட்டை�Gாகி விட்�து. 
என் மwதில் எழும்பிG மாளிடைககள் மண் 
ஜேம�ாயிw. கண்ணாடியில் என் முகத்டைதப் 

ார்க்க ஜேநரிட்�து. என் அழடைக நான் சபித்ஜேதன்;
எwக்கு எதற்கு அழகு!

குமாஸ்தாவின் பெ
ண் நா�கத்திஜேல கதாநாGகன்
இராமுடைவ, அவன் தாGாஜேர சீடைதடைGக் 
கலிGாணம் பெசய்து பெகாள்�ச் பெசால்லியும், 
இராமு மறுத்து விட்�ான். என் வாழ்க்டைகயில் 
என் தம்பிஜேG ஜேசாமுடைவக் ஜேகட்டுப் 
ார்த்தும் 

Gன் ஏற்
�வில்டைல 
ா
ம்! ஜேகட்கும் முன் 
என்பெwன்w எண்ணிwாஜேwா, தமக்டைக தங்கப் 

துடைம ஜே
ான்ற அழகு�ன் இருக்கிறாள் என்று 
Gாரார் புகழக் ஜேகட்�ாஜேwா பெதரிGவில்டைல. 
தரித்திரத்தால் நான் வாழக்கூ�ாது. தwவந்தடைw 



மணம் பெசய்து பெகாண்டு சுகமாக வாழ 
ஜேவண்டும். கண்குளிரக் காணஜேவண்டும் என்று 
எண்ணியிருப்
ான். ”என் தமக்டைக கணவன் 
பெ
ரிG தwவந்தன்” என்று கருதியிருப்
ான். 
சக4ந்தாஜேw, அவன் ஜேநரிஜேல ஜேகட்டும் ஜேசாமு 
மறுத்து விட்�து என் துரதிர்ஷ்�மா? தடைல 
விதிGா?”

குமாஸ்தாவின் பெ
ண் நா�கத்டைத நான் 
கண்�ஜே
ாது நிடைwத்ஜேதன். கதாநாGகி சீதாஜேவா, 
இராமுவி�ம் தன் காதடைலத் பெதரிவித்திருந்தால், 
காரிGம் 
லித்திருக்கும் என்று கூச்சத்தால் சீதா 
இராமுவி�ம் உண்டைம உடைரக்கவில்டைல. அது 
தற்பெகாடைலயில் முடிந்தது. நானும் அந்தக் 
கதிதான் அடை�G ஜேவண்டுஜேமா என்று 

Gந்ஜேதன். கூச்சத்டைத மறந்ஜேதன். என் மwதிஜேல 
பெகாந்தளித்துக் பெகாண்டிருந்த எண்ணங்கடை�க் 
கடிதத்தில் எழுதிஜேwன். சாந்தாவி�ம் 
பெகாடுத்தனுப்பிவிட்டு மார்பு துடிதுடிக்கக், 
கண்கள் மிர� மிர�க் காத்துக் பெகாண்டிருந்ஜேதன்.
பெநடுஜேநரங் கழித்து வந்த சாந்தாவின் முகத்டைதக் 
கண்�தும் காரிGம் டைககூ�வில்டைல என்று 



புரிந்து விட்�து.

”அக்கா! அவர் 
டித்தார். கடிதத்டைத. முதலிஜேல 
பிரித்தார். பிறகு காந்தாடைவ இப்
டிப்
ட்�வள் 
என்று நான் கwவிலும் நிடைwக்கவில்டைல. 
அச்சம், ம�ம், நாணம் எதுவும் இல்டைலஜேG. 
இப்
டி ஒரு அன்னிGனுக்குக் கடிதம் 
எழுதலாமா? இபெதல்லாம் சினிமா 

ார்ப்
தாலும், நாவல் வாசிப்
தாலும் வருகிற 
ஜேகடுகள். இனி இவ்விதமாக ந�க்க 
ஜேவண்�ாபெமன்று பெசால்லு. தரித்திரம் பிடுங்கித் 
தின்கிறது. இந்த லட்சணத்திஜேல துடுக்குத் 
தwமும் தாண்�வமாடுகிறது . உன் அக்காவி�ம்,
காதலாம்! ஆடைசGாம்! எதற்காக ஆடைச? 
ணம் 
இருக்கிறது என்னி�ம் அதற்காகத்தாஜேw இந்த 
பி�ான். அதற்கு ஜேவஜேற ஆடை�ப் 
ார்க்கச் 
பெசால்லு. நான் கலிGாணம் பெசய்து பெகாள்வது 
என்று தீர்மானித்து விட்�ால் எங்கள் குடும்
 
அந்தஸ்துக்ஜேகற்ற பெ
ண்கள் ஆயிரம் 
கிடை�க்கும். நான் கலிGாணஜேம பெசய்து 
பெகாள்�ப் ஜே
ாவதில்டைல. அதிலும் 
இப்
டிப்
ட்� பெவட்கம் பெகட்�வடை�க் 



கண்பெணடுத்தும் 
ாஜேரன்” என்று திட்டிwார். 
நான் அழுதுவிட்ஜே�ன் அக்கா. ஏன் அந்தக் 
கடிதம் எழுதிwாய்? என்று சாந்தா ஜேசாகத்து�ன் 
கூறிwாள்.

நான் என்w பெசய்வது? மwம் அwலில் விழுந்த 
புழுப்ஜே
ால் துடித்தது. மிக்க ஜேகவலமாw 
காரிGத்டைதGன்ஜேறா பெசய்து விட்ஜே�ன்? ஜேசாமு 
என்டைw ஏற்க மறுத்தஜேதாடு, ஏ�wம் 
பெசய்Gவுமன்ஜேறா இ�ங்பெகாடுத்து விட்ஜே�ன். 
அவருடை�G அந்தஸ்து என்w? நான் Gார்? 
அவர்மீது எwக்குக் காதல் ஏற்
ட்�பெதன்றால், 
அவரது 
ணத்டைதப் பெ
றுவதற்ஜேக நான் 

சப்புகிஜேறன் என்று அவர் கருதுகிறார். நான் 
பெசய்தது தவறு. கண்ணிழந்தவள் காட்சிக்குச் 
பெசல்வாஜேwன்? காலி�றி விழுவாஜேwன்? 
பெசவி�னுக்கு சங்கீதம் ஒரு ஜேக�ா?

என் கடிதத்டைதக் கண்டு அவர் சிரித்தாராம். 
எவ்வ�வு ஏ�wம்? என் இருதGத்தில் இ�ம் 
பெ
ற்று என்டைw வாட்டி வடைதத்த 
எண்ணங்கடை� நான் அக்கடிதத்தில் எழுதிஜேwன்.



அடைதக் கண்டு அவர் சிரித்தாராம். நீங்கள் சற்றுப் 

டியுங்கள் . என் கடிதத்டைத. சிரிக்க ஜேவண்டுமா? 
அழஜேவண்டுமா? கூறுங்கள். இஜேதா என் கடிதம் 

டியுங்கள்.

''என் உள்�த்டைதக் பெகாள்டை� பெகாண்� 
குணரூ
ா!"

என்டைw மன்னிக்க ஜேவண்டும். தங்கள் 
திருவடிகடை�ப் 
ணிந்து அடிGாள் எழுதும் 
கடிதத்டைத முழுவதும் 
டிக்கக் ஜேகாருகிஜேறன்.

பிராஜேணசா! தங்கடை�க் கண்� நாள் முதல் 
எwக்குத் தங்கள் மீது அ�வுக�ந்த ஆடைச 
உண்�ாகிவிட்�து. நா�ாகவாக அந்த ஆடைச 
எwக்குப் பித்தம் ஜே
ால் வ�ர்ந்து விட்�து. 
இதடைwத் தங்களுக்குத் பெதரிவிக்கும் துணிவு 
எwக்குக் பெகாஞ்சத்தில் வரவில்டைல. மகா 
ரூ
வானும், குணா�ரும் பெசல்வனுமாகிG 
தங்கடை�க் கணவராக அடை�யும் ஜே
று மகா 
ஜேகவலமாw நிடைலயில் உள்� எwக்கு, 
தரித்திரத்டைதக் கட்டிக் பெகாண்டு புரளும் 



எwக்குக் கிட்�ாது என்று எண்ணிஜேwன். 
தங்களுடை�G அந்தஸ்திற்கு எத்தடைwஜேGா ரதிகள்
கிடை�ப்
ர். 
ணக்காரப் பெ
ண்பெணாருத்திடைG 
மணம் பெசய்து பெகாண்டு 
ங்க�ாவில் உலவ, 
உங்களுக்கு ஆண்�வனின் க�ாட்சம் 
இருக்கிறது. நான் உங்கள் மடைwவிGாக 
முடியுமா? திரு�னுக்கு இரா4விழி வருமா? 
இடைத எண்ணி நான் என் ஆடைசடைG அ�க்கிப் 

ார்த்ஜேதன், முடிGவில்டைல. தங்கள் வீட்டில் 
சடைமGற்காரிGாகக் கூ� ஆகமுடிGாத அவ்வ�வு
அ
ாக்கிGவதிGாகத்தான் நான் இருக்க முடியும். 
ஆwாலும் குழந்டைதகள், ’சந்திரடைwப் பிடித்துக் 
பெகாடு’ என்று தாGாடைரக் ஜேகட்
து ஜே
ால், நான் 
தங்கடை�த் தரும்
டி திwமும் ஜேதவிடைG 
ஜேவண்டுகிஜேறன். மwஜேம ஜே
ராடைச பெகாள்�ாஜேத 
என்று எவ்வ�ஜேவா கூறிஜேwன் என் மwதுக்கு . 
மwது உம்மி�ம் லயித்து விட்�து. தாங்கள் 
பெவறும் 
ணக்காரராக மட்டும் இருந்தால் 

ரவாயில்டைல. என் மwத்டைதக் பெகாள்டை� 
பெகாண்டீர்கள். என்டைwத் தங்கள் 
தர்ம
த்தினிGாக ஏற்றுக் பெகாள்� 
ஜேவண்டுபெமன்று தங்கள் திருப்
ாத கமலங்கடை�



வணங்கிக் ஜேகட்டுக் பெகாள்கிஜேறன்; சாதாரண 

ணக்காரராக மட்டும் தாங்கள் இருந்தால் அவர் 

ணம் அவஜேராடு , நமக்பெகன்w அடைதப் 
ற்றி 
என்று நான் எண்ணிக்பெகாண்டு என் விதிப்
டி 
காரிGம் ந�க்கட்டும் என்று நான் இருந்து 
விட்டிருப்ஜே
ன். ஆwால் தங்களின் 
சுந்தரவதwத்டைதப் 
ார்க்கப் 
ார்க்க என் ஆவல் 
பெகாழுந்துவிட்டு எரிகிறது. தங்கள் புன்wடைக 
எwக்ஜேகார் புதுடைமGாw உணர்ச்சிடைG 
ஊட்டுகிறது. தங்கள் ஜே
ச்சு எwக்கு சங்கீதமாக 
இருக்கிறது. 

இங்கு வீட்டிஜேல எவ்வ�ஜேவா பெதால்டைல, 
கஷ்�ம் பெசால்லி முடிGாது. அப்
ாவின் 
அழுகுரல், தங்டைகயின் ஜேசாகம் 
இடைவகபெ�ல்லாம் என்டைw வாட்டிG 
ஜே
ாதிலும், தங்கடை� ஒரு முடைற கண்�தும் என் 
துக்கமத்தடைwயும் 
றந்து ஜே
ாகின்றw. 
துடைரஜேG! என் தம்பியி�ம் தாங்கள் ஜே
சும் 
ஜே
ாது 
ணம் மிகக் ஜேகவலபெமன்றும், பெசல்வம் 
நிடைலGற்றது என்றும் கூறியிருக்கிறீர்கள். 

ணக்காரர்களி�ம் இருக்கும் �ாம்பீகம், 



ஆணவம் தங்களி�ம் துளியும் இல்லாமல் தர்ம 
சிந்தடைwயும், தGா� ஜேநாக்கமும் பெகாண்டு என் 
கண்கண்� பெதய்வமாகக் காட்சிGளித்து 
வருகிறீர். அ
டைலGாகிG நான் கூச்சத்டைத விட்டு 
தங்களி�ம் பிச்டைச ஜேகட்கிஜேறன். தங்கள் அன்டை

அளித்து என்டைw இரட்சியுங்கள், எwக்கு வாழ்வு
தாwம் பெசய்யுங்கள். 
க்தர்கள் தமது குடைறகடை� 
க�வுளி�ம் கூறி ஜேவண்டுவது ஜே
ால் நான் 
தங்களி�ம் என் குடைறடைGக் க�ாட்சிக்க 
ஜேகாருகிஜேறன். ஒரு இ�மங்டைக இவ்விதம் 
எழுதுவது தகாது என்று எண்ணி என்டைw 
உதாசீwம் பெசய்து வி�ாதீர்கள். கண்ணன் மீது 
பெகாண்� காதல் ருக்மணி எழுதிG 
காதற்கடிதத்டைதப் 
டித்துப் 
பு�காங்கிதமடை�யும் 
க்தர் தாங்கள். என் காதல்,
ருக்மணி பெகாண்டிருந்த காதலுக்குக் 
குடைறவாwதல்ல. ருக்மணி பிராட்டி இராசா 
மகள். நான் ஏடைழ குமாஸ்தாவின் பெ
ண். ஆடைச 
அரண்மடைwக்கு மட்டும் பெசாந்தமாwதல்ல. 
இந்த குடிடைசயில் இருக்கும் குமரிக்கு , இராச 
மாளிடைகயில் ருக்மணி பெகாண்� ஆடைச 
ஜே
ாலஜேவ இருக்கிறது. பித்துக் பெகாள்ளி - 



வாGாடி, பெவட்கங் பெகட்�வள் என்று 
இக்கடிதத்டைதக் கண்டு விட்டு என்டைwக் கூற 
எண்ணாதீர். என் தம்பி தங்களி�ம் என் 
விஷGமாகப் ஜே
சி தாங்கள் அலட்சிGம் 
பெசய்ததாக எwக்குக் கடிதம் எழுதிwான். அடைதக் 
கண்�தும் மwம் துடித்தது. கண்களில் நீர் 
ததும்பிற்று. அதன் துளிகள் இக்கடிதத்தில் 
உள்�w. என் மீது கிருடை
 டைவக்கக் 
ஜேகாருகிஜேறன்; தங்களுக்குப் 
ணிவிடை� பெசய்து 
வாழ்வடைதவி� எwக்குப் 
ாரினில் 
ரமாwந்தம்
ஜேவறு இல்டைல. எwது அன்டை
 உமக்கு 
அபிஜேஷகித்து உம்டைம வணங்குகிஜேறன். ஒரு 
ஏடைழப் பெ
ண்டைணக் கலிGாணம் பெசய்து 
பெகாள்வது ஜேகவலம் என்று மற்ற 
ணக்காரர்கள் 
கருதுவர். 

தாங்கள் அவ்விதமாw குணமுடை�Gவரல்ல. 
நான் தங்களின் 
ணத்டைதக் கண்�தில்டைல. 
தங்கடை�க் கண்ஜே�ன். தங்கள் திருமுகத்தில் 
தாண்�வமாடும் ஜேத4சில் பெசாக்கிஜேwன். 
பெசார்ண ரூ
ா! என்டைwத் துடுக்குக்காரி என்று 
துப்பி வி�ாதீர். நான் 
ணக்காரக் 



குடும்
த்திw�ாயிருந்தால், என்டைwக் 
கலிGாணம் பெசய்து பெகாள்ளும்
டி அஜேநகர் 
தங்களி�ம் பெசால்லியிருப்
ார்கள். நாஜேwா 
ஏடைழ. எwக்குத் துடைண Gார் வர முடியும்? 
இப்ஜே
ாது என் மwடைதத் திறந்து கடிதம் 
எழுதுகிஜேறன். இப்ஜே
ாது என் மஜேwா பீஷ்�ம் 
நிடைறஜேவறுதற்கு ஜேவறு மார்க்கம் இல்டைல. 
என்டைwப் 
ற்றிச் சற்று ஈவு இரக்கம் 
காட்டுங்கள். என் கண்களில் ததும்பும் காதடைல 
ஜேநாக்குங்கள். என் பெ
ரு மூச்டைசயும், இரவில் 
நான் புரளுவடைதயும், தடைலGடைணடைGக் 
கண்ணீரால் நடைwப்
டைதயும் நீர் கண்�தில்டைல. 
நான் அ
டைல. எwக்கு உமது அருடை�த்
தரஜேவண்டுகிஜேறன். அன்ஜே
 என்டைwக் 
டைகவி�ாதீர்.
காந்தா 

இந்தக் கடிதத்டைதக் கண்டு தான் அவர் 
சிரித்தாராம். திட்டிwாராம். என்டைwக் 
கண்�தால் உண்�ாw ஜேதாஷம் தீரஜேவா 
என்wஜேவா, அவர் தாGார் சகிதம் சில 
நாட்களுக்பெகல்லாம் தீர்த்த Gாத்திடைர பெசய்Gக் 



கி�ம்பி விட்�ார். தீர்த்த Gாத்திடைரGாம்; 
என்டைwத் துடிக்க டைவத்துவிட்டு, மண்டியிட்டுச் 
பெசன்ற என்டைw மார்பில் உடைதத்து கீஜேழ 
தள்ளிவிட்டு, பிச்டைசக் ஜேகட்கச் பெசன்ற இந்தப் 
ஜே
டைதடைGப் பி�ரிடைGப் பிடித்துத் தள்ளிவிட்டு, 
என்டைwச் சாகடித்து விட்டு, அவர் தீர்த்த 
Gாத்திடைரக்குச் பெசன்று விட்�ார். என் அன்டை
 
அவர் நிராகரித்தது ஜே
ால் அவரது அன்டை
 
ஆண்�வன் நிராகரிக்காமலா ஜே
ாவார்.

வாழ்க்டைகயிஜேல இனி எwக்கு என்w இருக்க 
முடியும்? ஒரு பெ
ண் தwது உள்�ன்டை
 எடுத்துக்
கூறியும் அது ஜேகலி பெசய்Gப்
டுவது கண்�ால் 
பிறகு உலகில் ஏன் உயிஜேராடு இருக்க 
ஜேவண்டும்? மwம் உடை�ந்து ஏன் வாழ்வது? 
எதற்கு அந்த வாழ்வு? பூ
ாரமாக இருப்
தில் 
என்w 
Gன்? என்டைwப் பெ
ற்றவர்கள் 
என்டைwப் 
ார்க்கும் ஜே
ாபெதல்லாம் 
கவடைலப்
டுவார்கள். எwக்ஜேகார் வரன் 
கிடை�க்க வில்டைலஜேG வரதட்சிடைண தர 
வழியில்டைலஜேG என்று அவர்கள் வாடுகிறார்கள்.
என்டைw Gார் கலிGாணம் பெசய்து பெகாண்�ாலும் 



எwக்கு ருசி இருக்கப் ஜே
ாவதில்டைல. ஜேசாமு 
தீர்த்த Gாத்திடைரக்குப் ஜே
ாw பிறகு நான் நடை�ப் 
பிணமாஜேwன்; என் ஜேதக காந்தி மங்கத் 
பெதா�ங்கிற்று. உ�லிஜேலயும் உள்�த்திஜேலயும் 
த�ர்ச்சி ஏற்
ட்டு விட்�து. வாழ்விஜேல 
பெவறுப்புண்�ாயிற்று. சடைமப்
தும், 
டுப்
தும், 
அழுவதும், கண்கடை�த் துடை�த்துக் பெகாள்வதும்.
இடைவகஜே� என் நித்திG கர்மங்கள். நித்திடைர 
என்டைwப் பிரிந்தது. புண்
ட்� என் மwம் ஆற 
வழி என்w?

மwங்குளிர மார்க்கம் இல்டைல. காந்தா இறந்து 
விட்�ாள். பெவறும் குமாஸ்தாவின் பெ
ண், 
கூஜேwா குருஜே�ா, பெசவிஜே�ா, ஊடைமஜேGா Gாஜேரா 
ஒருவனுக்குப் பெ
ண்�ாகி அவனி�ம் ஜேசாறு 
பெ
ற்று, சாவு வந்ததும் சுகம் பெ
றுவதற்காகக் 
காத்துக் பெகாண்டிருக்கும் பெ
ண்தான் மிச்சம். 
மணமில்லா மலரும். மதியில்லா இரவும் 
சுடைவGற்ற வாழ்வும் என்w 
Gன்? உப்பில்லாப் 

ண்�ம். நான், எந்த குப்டை
யில் 
கி�ந்தாபெலன்w?



கூந்தல் நடைரத்து விட்�ால் தடைலமயிர் கருக்கும் 
டைதலம் பூசிக் பெகாள்கிறார்கள். 
ல் ஜே
ாய் 
விட்�ால் �ாக்�ர் ஜே
ாலிப் 
ற்கள் கட்டுகிறார். 
காலிழந்தவர்களும் கட்டை�டைG 
ஊன்றிக்பெகாண்டு ந�க்கக் காண்கிஜேறாம். அது 
ஜே
ால், இன்
மாக வாழலாம் என்ற என் 
எண்ணத்தில் மண் விழுந்த பிறகு, சக்டைக 
ஜே
ான்ற சாதாரண வாழ்வுக்காவது வழி 
பிறந்ததா? இல்டைல, மாளிடைக இடிந்தாலும் 
மதிற் சுவற்றிஜேல பெகாஞ்சமும். மண்�
த்திஜேல 

ாதியுமாவது இருக்குஜேம. அது ஜே
ாலவாகிலும் 
என் மwக் ஜேகாட்டை� இடிந்ததில் பெகாஞ்சமாவது
மிச்சம் இருக்கக் கூ�ாதா? கூ�ஜேகாபுரம் பெவறுங் 
குப்டை
 ஜேம�ாகி விட்�து. எங்கள் குடும்
 

ாரத்டைதக் குடைறப்
தற்காகஜேவனும் எwக்ஜேகார் 
துடைணவர் கிடை�க்க ஜேவண்டுஜேமா அதாவது 
சரிGாகக் கிடை�த்ததா? எwக்கா கிடை�க்கும் 
கூன்
ட்� என் வாழ்வு நிமிரவில்டைல. வடை�ந்த 
என் வாழ்க்டைக முறிGத் பெதா�ங்கிற்ஜேற 
பெGாழிG, ஊன்று ஜேகாலின் உதவி பெ
ற்று 
உலவும் வழியும் பிறக்கவில்டைல.



நான் திகில் 
ட்டுக் பெகாண்டிருந்தது ஜே
ாலஜேவ 
என் திருமணம் ந�ந்தது. என்டைw 
மடைwவிGாகப் பெ
ற்ற மகானு
ாவருக்கு ஐம்
து
வGதுக்கு ஜேமலிருக்கும். நடைர மயிர், நல்ல 
கருப்புச் சாGம் பூசிக் பெகாண்டிருந்தார். 
ல் 
ல 
ஜே
ாய்விட்�w. பெ
ாய்ப் 
ற்கள் கட்டிக் 
பெகாண்டிருந்தார். கன்wங்களில் குழி , டைக 
கால்களில் 
டை�, அடைத மாற்ற சந்தwம் பூசிக் 
பெகாண்டிருந்தார். உ�ஜேலா உலகில் உழன்றதால் 
இடை�த்துப் ஜே
ாயிருந்தது. அதன் மீது 

�
�ப்
ாw 
ட்டு சரிடைகப் ஜே
ார்டைவகள் 
அவருக்கு இந்த லட்சணத்திஜேல காச ஜேநாய். 
எwக்கு முன்பு அவருக்குப் 
டுக்டைகGடைறப் 

துடைமக�ாக இருந்து விட்டு 
ரந்தாமன் 
திருவடி நிழடைல அடை�ந்த 
த்தினிமார் மூவர். 
நான் நாலாந்தாரம் அவருக்கு. அவரி�ம் 
ணம் 
இருந்தது. ஏழ்டைமயில் பெநகிழ்ந்து பெகாண்டு 
நானிருந்ஜேதன். கி�ா ஜே
ால் வ�ர்ந்தவடை� 
எவனுக்காவது பிடித்துக் கட்டி டைவக்காம-
லிருக்கலாஜேமா என்று ஜேகட்டு ஊரிஜேல 
ல 
பித்தர்கள் இருந்தwர். எத்தடைகG பெ
ாருத்தமும், 
தட்சடைண தந்தால் சரிGாக இருக்கிறபெதwக் 



கூறும் ஜேசாதி�ர் சிலர் இருந்தwர். உலகிஜேல எது 
இல்டைல? 
�
�ப்
ாw ஜேதாடைலப் ஜே
ார்த்துக் 
பெகாண்டிருக்கும் 
ாம்பு இல்டைலGா? 

எப்
டிஜேGா ஒன்று என் கழுத்தில் தாலி ஏறிற்று. 
அவர் முகத்திஜேல கடை� உண்�ாயிற்று. வீஜே�ா 
மாஜே�ா குடைறச்சலாw விடைலக்குக் கிடை�த்து 
விட்�ால் மகிழும் முதலாளிஜே
ால் அவர் 
என்டைwப் பூரிப்ஜே
ாடு 
ார்ப்
ார். என் இ�டைம, 
அழகு, Gாவும் அவருக்குத்தாஜேw பெசாந்தம். 
இவ்வ�வு லலிதமாw பெ
ாருடை� மிக மலிவாக 
வாங்கி விட்ஜே�ாஜேம என்ற சந்ஜேதாஷம் அந்த 
விGா
ாரிக்கும். பூரிப்
ாw டைவர ஜேமாதிரத்டைதத் 
பெதாட்டுத் பெதாட்டுப் 
ார்த்துக் பெகாள்ளும் 
�ம்
க்காரன் ஜே
ால் அவர் நான் 
ஜே
ாகும்ஜே
ாதும், வரும்ஜே
ாதும் என்டைwப் 

ார்த்துக் களிப்
ார். அவருக்கு ஆwந்தந்தான். 
மூன்று மடைwவிகள் இறந்ததும், இத்தடைகG’ 
முத்து’ எwக்குக் கிடை�க்க ஜேவண்டி 
இருந்ததால்தான் என்றுகூ�ச் பெசான்wார்.

எwக்குத் திருமணம் ந�ந்தது. திவ்விGமாw 



நா�ாம். மங்க�மாw முகூர்த்தமாம். 
மங்க�த்தின் லட்சணம் மறுமாதஜேம 
பெதரிந்துவிட்�து. கழனிடைGச் சுற்றிப் 
ார்த்து 
விட்டு வரச் பெசன்ற கண
தி சாஸ்திரிகள் - என் 
கணவர் கால் வழுக்கிக் கீஜேழ விழுந்து சில 
நாட்கள் 
டுக்டைகயில் இருந்து விட்டு 
ரஜேலாகப்
பிராப்திGாwார். நான் விதடைவGாஜேwன். சகுwத் 
தடை�Gாஜேwன். சமுதாGத்தின் சனிGwாஜேwன். 
பெ
ற்ஜேறாரின் கண்களில் நீர் வழியும்
டிGாw 
நிடைல பெ
ற்ஜேறன். தீ மிதித்தவள் ஜே
ால் . தங்டைக 
சாந்தா திகில் அடை�Gக் கூடிG உருடைவப் 
பெ
ற்ஜேறன். என் இ�டைமயும் எழிலும் 
ஜே
ாகவில்டைல. என் கண்பெணாளி ஜே
ாகவில்டைல.
நான் அ
டைலGாஜேwன். ஆwால், 
அழகிGாகத்தான் இருந்ஜேதன். தாலி இழந்ஜேதன். 
ஆwால் சாய்ந்த தளிர் ஜே
ாலிருந்ஜேதஜேw Gன்றி 
சரகாக இல்டைல, குங்குமமிழந்ஜேதன். ஆwால் 
பெ
ாட்டி�ாத என் பெநற்றியும் பெ
ாலிவு�ன்தான் 
இருந்தது. 
ார்சிக்காரிகள் பெ
ாட்டிடுவதில்டைல. 
நம்ம காந்தாவின் முகம் அவாளுடை�Gடைதப் 
ஜே
ாலஜேவ இருக்கிறபெதன்று அக்கம் 
க்கத்தில் 
ஜே
சுவார்கள். வா�ாத பூவாக இருந்ஜேதன். 



ஆwால் விஷவாடை� உள்� மலர் என்று உலகம் 
என்டைwக் கருதிற்று. அது என்னுடை�G குற்றமா? 
எwக்கு மணம் பெசய்வித்து வி� ஜேவண்டும் 
என்று துடித்தவர்கள். இன்று எwக்குத் 
துடைணGாகவா இருந்தார்கள்? ஏஜேதா அவள் 
எழுத்து என்று கூறிவிட்டு, என்w பெசய்Gலாம் 
பெகாடுத்து டைவக்காதவள் என்று கூறிவிட்டு, 
அவரவர்கள் காரிGத்டைத அவரவர்கள் கவனிக்கத்
பெதா�ங்கிwார்கள்.

உலகினி�ம் பெவறுப்பும் உண்�ாக எwக்கு இந்த
ஒரு சம்
வம் ஜே
ாதாதா? ஒழுங்காக நாணGமாக,
நாலு ஜே
ாருக்குப் 
Gந்து ந�ந்து பெகாள்� 
ஜேவண்டும் என்று கூறுகிறார்கஜே� அடைத நான் 
ஏன் பெ
ாருட்
டுத்த ஜேவண்டும்? என்டைw இந்த 
உலகம் ஒழுங்காகவா ந�த்திற்று? சாகப்ஜே
ாகும் 
கிழவனுக்குச் சல்லா
க் கருவிGாக்கிற்று. இது 
ஒழுங்குதாwா? என் இ�டைம அவனுக்குப் 

லியி�ப்
ட்�து. நிGாGமா அந்தச் பெசGல்? 
அவன் இறந்தும் நான் இருந்தும் இறந்தவ�ாக 
ஜேவண்டும் என்று உலகம் கட்�டை�யிட்�து 
நீதிGாகுமா? உலகத்திஜேல பெகாடுடைமக்கு ஆ�ாw



நான் நன்றி பெசலுத்தி நல்லவ�ாக வாழ 
ஜேவண்டுமா! நல்லவள் என்றால் என்w 
பெ
ாருள்? நாதடைw இழந்த நாரி, வாழ்டைவ 
இழந்து விடுவது தாwா? என் வாழ்வு. என் 
பெ
ாருள் அல்லவா? அதடைw, இறந்த என் 
கணவரு�ன் ஜேசர்த்து டைவத்தும் 
பெகாளுத்திwார்கஜே� அடைதயும் நான் சகித்துக் 
பெகாள்� ஜேவண்டுமாம். எத்தடைw எத்தடைwஜேGா 
விதடைவகளின் விதிடைG எwக்கு உதாரணம் 
காட்டிwார்கள். 

'4ாக்ரடைத’ சர்வ 4ாக்ரடைதGாக 
இருக்கஜேவண்டும். நாலுஜே
ர் எதிஜேர 
வரவி�ாதீர்கள். காலஜேமா பெகட்டுப் ஜே
ாச்சு, 
பெ
ண்ஜேணா சிறுசு, மூக்கும் முழியும் சுத்தமாக, 
அச்சுப் 
துடைம ஜே
ால் இருக்கிறது. தப்பித் தவறி 
ஏஜேதனும் ஜேநர்ந்துவிட்�ால் தடைலமுடைற 
தடைலமுடைறக்கும் பெகட்� பெ
Gர் நீங்காது என்று 
என் பெ
ற்ஜேறாருக்கு உறவிwர் புத்திமதி 
கூறலாயிwர். பெவந்த புண்ணிஜேல ஜேவலிட்�wர். 
நாங்கஜே�ா ஏடைழகள். என்w பெசான்wாலும் 
தடைலடைG அடைசக்கத்தாஜேw ஜேவண்டும். பெசல்வன்



வீட்டிஜேல பெசன்று இது ஜே
ால் பெசான்wால். 
நாக்டைகத் துண்டிப்
ார்கள். ஏடைழ 
குமாஸ்தாவி�ம் உறவிwருக்கு என்w 
Gம்? 
எல்லாம் உwது நன்டைமக்குத்தான் என்று ஒஜேர 
வார்த்டைதயில் முடித்துவிடுகிறார்கள். 'காந்தா 
நல்லவள் தான், இருந்தாலும் அறிGாதவள். 
Gாரும் பெகாஞ்சம் கண்காணிப்
ாகத்தான் இருக்க
ஜேவண்டும் என்றுடைரத்தwர். அப்
ாவி�ம், 
எவ்வ�வு அக்கடைற 
ாருங்கள்! எங்கள் 
ஏழ்டைமடைGக் கண்டு உதவி பெசய்G Gாரும் முன் 
வரவில்டைல. என் வாழ்வு பெகாள்டை� ஜே
ாவடைதத்
தடுக்க Gாரும் வரவில்டைல. 

எல்லாம் முடிந்து நான் விதடைவGாwதும், என் 
விதடைவத் தன்டைமடைGக் பெகட்டுப் ஜே
ாகாமல் 

ார்த்துக் பெகாள்ளும்
டி எச்சரிக்டைக பெசய்G 
உ
ஜேதசிக்க உற்றார் வந்தwர். அவர்களுக்கிருந்த 
கவடைலபெGல்லாம் குலப்பெ
ருடைமக்குப் 
ங்கம் 
வரக்கூ�ாது என்
து தான். என்டைwப் 
ற்றி 
அவர்களுக்குக் கவடைலயில்டைல. எwக்கு வீஜே� 
பெ4யில், அப்
ா, அம்மா காவலாளிகள் - 
உறவிwர் ஜே
ாலீஸ், ஊரார் தண்�டைw தரும் 



நீதி
திகள். இது உலகம் எwக்கு உண்�ாக்கி 
டைவத்த ஏற்
ாடு. இதற்காகவா நான் பிறந்ஜேதன்?
விதடைவகள் உலகில் நான் வாழ்ந்து 
பெகாண்டிருந்த ஜே
ாதுதான் மிராசுதார் ஜேவதகிரி 
முதலிGாடைர அடிக்கடி கண்ஜே�ன். மரம் 

ழுத்தால் பெவ�வால் வருபெமன்
ார்கஜே� அது 
ஜே
ால் அவர் எங்கள் வீடு வரத்பெதா�ங்கிwார். 
அவர் பெ
ரும் 
ணக்காரர், அவரி�ந்தாஜேw 
எங்கள் ஜீவwம் ந�க்கிறது. அடிக்கடி 
அப்
ாவி�ம் முதலிGார் வந்து ஜே
சத் 
பெதா�ங்கிGதும் எல்ஜேலாருக்குஜேம சந்ஜேதகம் 
பிறந்தது. கூப்பிட்� ஜேநரத்துக்கு ஒஜே�ாடிப் 
ஜே
ாய் இட்� ஜேவடைலடைGச் பெசய்G அப்
ா 
சித்தமாக இருக்கும்ஜே
ாது மிராசுதார் எங்கள் 
வீட்டுக்கு வந்து வலிGப் ஜே
சுவபெதன்றால் அது 
ஊராருக்ஜேக ஆச்சரிGமாகத்தாஜேw இருக்கும். என்
கணவன் எwக்களித்த தாலிடைGயும் நான் இழந்து
விட்ஜே�ன். அவரால் எwக்கு கிடை�த்தது 
ஜேவபெறதுவுமில்டைல. அவருடை�G பெசாத்து முதல் 
தாரத்துப் பிள்டை�களுக்கு ஜே
ாய் விட்�து. 
ஜீவwாம்சத்துக்கு வழக்குத் பெதாடுக்க 
ஜேவண்டுபெமன்றார்கள். 
ணம் ஏது? வக்கீலுக்குக் 



பெகாடுக்க காசு இருந்தால் அடைத வயிற்றுக்குக் 
பெகாடுப்ஜே
ாஜேம நாங்கள், என், கலிGாணம் 
எwக்கு அளித்தது ஒன்றுமில்டைல. விதடைவ 
ஜேகாலந்தான் மிச்சமாயிற்று.

அடிக்கடி அழுது சிவந்த என் கண்கள் 
பெசந்தாமடைரப் ஜே
ால் ஜேவதகிரி முதலிGாருக்குத் 
ஜேதான்றிற்று ஜே
ாலும். அதற்கு நாwா 
4வாப்தாரி? என் மwநிடைல ஜேவண்டுமாwால் 
நான் பெகட்� எண்ணங்கடை�க் பெகாள்�ாமல் 

ார்த்துக் பெகாள்� முடியும். பிறர் மwடைத 
அப்
டி இப்
டி அடைசGாஜேத என்று எப்
டி 
அ�க்க முடியும் பிறர் பெகட்� எண்ணங் 
பெகாண்�ால், அதற்கு என்w பெசய்வது? என் 
கண்டைணக் கட்டுப்
டுத்தி விட்ஜே�ன். ஜேவதகிரி 
முதலிGாரின் கண்கடை� நான் என்w 
பெசய்Gமுடியும்? அவரது 
ார்டைவயும் ஜே
ச்சும், 
அவரது உள்�த்டைத பெவளிப்
டுத்திற்று. பெதரிந்து 
பெகாண்ஜே�ன். திடுக்கிட்ஜே�ன். ஆwால் என்w 
பெசய்G முடியும்? புலி முன் மான் ஜே
ாரி� 
முடியுமா...?



''சாமி! மகா பெ
ால்லாத ஊர் இது?” 

"ஏன்? என்w விஜேசஷம்?"

விஜேசஷபெமன்w இருக்கும்? வீண் 
வம்
�ப்புதான். வாய்க்கு பூட்�ா சாவிGா?

என்w பெசால்லுகிறீர்கள்? எwக்பெகான்றும் 
வி�ங்கவில்டைலஜேG?

ஏன் சாமி அந்த வயிற்பெறரிச்சடைலக் 
ஜேகட்கிறீர்கள்? நல்லது பெகட்�து பெதரிந்து 
பெகாள்�ாத நாய்கள் ஏஜேதஜேதா வம்பும் தும்பும் 
ஜே
சுகின்றwவாம்.

Gார் ஜே
சறா? எடைதக் குறித்துப் ஜே
சறா? 
வி�ங்கச் பெசால்லுங்கள் ஜேகட்ஜே
ாம்.

நான் இங்ஜேக ஏஜேதா சத்விஷGம் ஜே
சிவிட்டுப் 
ஜே
ாக வருகிஜேறன் 
ாருங்கள், அடைதப்
ற்றி 
ஊரார் தாறுமாறாகப் ஜே
சுகிறார்க�ாம். 
எwக்பெகான்றும் தடைல ஜே
ாய்வி�ாது. 



ஜேநற்றுதான் ஜேகள்விப்
ட்ஜே�ன். மwசு 
துடிதுடித்து விட்�து. நம்ம காந்தா இருக்ஜேக, 
அதுக்கும் எwக்கும் ஏஜேதா ந�ப்
தாகப் 
ஜே
சுதாம் நாய்கள்....

சிவ! சிவ! தங்கள் வாGாஜேலGா அடைதச் பெசால்ல 
ஜேவண்டும்? மகா 
ாவம்! ஜேதாஷம். அத்தடைகG 
ஜே
ச்சு பெசான்wவா நிச்சGம் அழிந்து 
ஜே
ாயிடுவா.

இல்டைல சாமி! இதுகளுக்கு எவ்வ�வு 
பெநஞ்சழுத்தம் 
ாருங்கள். என்w�ா ஒரு 
குடும்
த்தின் ஜே
டைர இப்
டிக் பெகடுக்கிஜேறாஜேம 
என்று பெகாஞ்சமாவது ஈவு, இரக்கம், நீதி, 
நாணGம் இருக்கிறதா? கண்ணாஜேல கண்�ால் 
கூ� இந்த மாதிரி விஷGங்கடை� விஜேவகிகள் 
பெவளிஜேG பெசால்லமாட்�ார்கள். இங்ஜேக 
ார்த்தா
ஒண்ணுமில்டைல. நான் ஒரு 
ாவத்டைதயும் 
அறிந்தவwல்ல. ஏஜேதா பெ
ாழுது ஜே
ாக்கா 
வருகிஜேறன். ஜே
சுகிஜேறன். ஜே
ாகிஜேறன். இதற்கு 
இப்
டி வம்
�ப்பு ந�க்கிறது. இந்த ஊரிஜேல 
ஜேகட்�து முதல் என் மwசு சரி
�ஜேவயில்டைல . 



வரக்கூ�ாது என்று நிடைwச்ஜேசன் முதலிஜேல. 
வராமல் ஜே
ாwா ஒஜே¿ா விஷGம் பெவளியிஜேல 
பெதரிந்துவிட்�பெதன்று முதலிGார் இப்ஜே
ாது 
ஜே
ாகவில்டைல என்று ஜேGாசித்தபிறகு வந்ஜேதன். 
நான் ஜே
ாய் வருகிஜேறன் சாமி 
சங்கள் 
பெச�க்கிGந்தாஜேw?

மிராசுதாருக்கும் அப்
ாவுக்கும் ஒரு நாள் 
இதுஜே
ால் ஜே
ச்சு ந�ந்தது. ஊரார் மீது 
ழி 
ஜே
ாட்டு பெமதுவாகத் தமது கருத்டைதத் பெதரிவித்த
தந்திரப் ஜே
ச்சு இது. ஊரார் 
வம்
�க்கவுமில்டைல, மிராசுதார் 
ஜேவண்டுபெமன்ஜேற இப்
டி ஒரு புகார் பெசய்து 
டைவப்ஜே
ாம் என்று பெசய்தார். நன்றாகத் 
பெதரிந்தது. ஆwால் நாங்கள் என்w 
பெசய்Gமுடியும்? ஊரார் வம்
�க்கிறதாகச் 
பெசால்லுகிறீர்கஜே�? நீங்கள் இனித் தGவுபெசய்து 
இங்ஜேக வரஜேவண்�ாம் என்று அப்
ா 
மிராசுதாரி�ம் கூறமுடியுமா? கூறிwால் அந்த 
ஆள் ஜேகாபித்துக் பெகாண்டு அவ்வ�வு 
அலட்சிGமா உwக்கு? என்று டைவவாஜேர. 
ஜேவடைல ஜே
ாய் விடுஜேம, பிறகு பிடைழப்புக்கு 



என்w பெசய்வது?

ஒரு இரவு. அப்
ாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் ந�ந்த 
சம்
ாஷடைண வாழ்வு எவ்வ�வு ஜேவதடைwக் 
குழியில் விழுந்து விட்�து என்
டைதக் 
காட்டிற்று.

”விஷGம் வி
ரீதமாகிவிட்�ஜேத பெதரியுஜேமா” 
என்று ஜே
ச்டைச ஆரம்பித்தார் அப்
ா.

”என்w பெசால்லுங்ஜேகா ? என்w வி
ரீதம்..” 
என்று அம்மா அச்சத்து�ன் ஜேகட்�ாள்.

''மிராசுதார் ....” என்று இழுத்தாற்ஜே
ால் 
பெமதுவாக பெசான்wார் அப்
ா.

அம்மா 
டைதத்து மிராசுதாருக்கு என்w என்று 
ஜேகட்�ாள்.

”அவனுக்கு என்w? கல்லுப் பிள்டை�Gார் 
ஜே
ாலிருக்கான். பெமதுவாகப் ஜே
சடி . அவள் 
காதிஜேல விழப் ஜே
ாகிறது. மிராசுதாரன் நம்ம 



குடிடைGக் பெகடுத்து விடுவான் ஜே
ாலிருக்கு. 
காந்தா மீது கண் டைவத்து விட்�ான், இன்று 
காடைலயிஜேல அவன் டைதரிGமா , என்னி�ம் 
பெசால்லுகிறான், ஏன் சாமி நம்ம வீட்டிஜேல 
இருந்தா எவ்வ�வு பெசல்வமாக வாழும் 
பெதரியுமா என்று. எரிகிறது. இனி அடைரக்ஷணம் 
இந்த ஊரிஜேல இருக்கப்
�ாது” என்றார் அப்
ா.

”அம்மா ஐஜேGா பெதய்வஜேம அநிGாGக்காரன் 
அழிந்து ஜே
ாக அம்பிஜேக! நீதாண்டிGம்மா 
துடைண” என்று கூறி அழுதார்கள். அப்
ா 
சமாதாwங் கூறிwார்கள். வஜேGாதிகப் 

ருவத்திஜேல அவர்கள் 
ா
ம் என்wால் 
வடைதக்கிறார்கள். நான் குடும்
த்துக்குச் சுடைம 
மட்டுமல்ல. அவர்கள் வறிற்றுக்ஜேக பெ
ருந் தீ! 
நான் அ
டைல மட்டுமல்ல அ
ாGக்குறி!

க�ன்
ட்� பெநஞ்சம் கலங்காதிருக்குமா? என் 
அப்
ா ஒர் 
ச்டைசப் பிராமணன். அவர் 
பிடைழக்குமி�ஜேமா காமாந்தகாரரின் 
பெகாலுமண்�
ம். அவஜேwா என்டைwப் பெ
ற 
ஜேவண்டுபெமன்று ஏஜேதஜேதா சூழ்ச்சி பெசய்த 



வண்ணம் இருந்தான். அவனுடை�G உப்டை
த் 
தின்று வ�ரும் நாங்கள், அவடைw என்w பெசய்G 
முடியும்? அவடைw விஜேராதித்துக் பெகாள்�வும் 
முடிGாது , இணங்குவஜேதா கூ�ாது. 
இந்நிடைலயில் தவித்ஜேதாம். ஆடைச பெகாண்� 
அவன். நான் அந்தண குலபெமன்ஜேறா 
விதடைவபெGன்ஜேறா கருதுவாwா? ஜேமலும் காலம் 
எப்
டிப்
ட்�து. பிராமணர்களி�ம் 

G
க்தியு�ன் இருந்தது ஜே
ாய், பெவறுப்பு�ன் 
மக்கள் வாழும் காலம். ஆகஜேவ மிராசுதார் 
நா�ாகவாக, தமது எண்ணத்டைத 4ாடை� 
மாடை�Gாகக் காட்டிக்பெகாண்ஜே� வந்தார். நான் 
பெதரிந்தும் பெதரிGாதவள் ஜே
ால் ந�ந்து 
பெகாண்ஜே�ன். 

எங்கள் வீட்டுக்கு மிராசுதார் ஜேவதகிரி முதலிGார்
வருகிறஜே
ாது, எwக்கு அடிவயிறு 
கீர் 
என்றாகிவிடும். என்டைw இணங்கச் பெசய்G இந்த 
முடைற 
லிக்காதது கண்� மிராசுதாரர், 
வறுடைமடைG ஏவி, எங்கடை� வாட்டி, 
சரணமடை�Gச் பெசய்Gத் துணிந்து விட்�ார். 
சில்லடைரக் க�ன்காரர்கடை�த் தூண்டிவிட்�ார். 



அவர்கள் அப்
ா மீது 
டை� எடுத்தார்கள். 

ல்டைலக் காட்டிwார் - இல்டைல ஜே
ா என்றார் 
க�ன் பெகாடுத்தவர்கள் கண்டிக்கலாயிwர். 
ஜேகார்ட்டுக்கு அப்
ா ஜே
ாக ஜேநரிட்�து. க�ன் 
பெதால்டைலயு�ன் அப்
ாவுக்கு உ�லிலும் 
பெதால்டைல ஏற்
ட்டுவிட்�து. கிடை�க்கிற 
சம்
�த்திஜேல 
குதி. 
டைழG க�டைwத் தீர்க்கச் 
சரிGாகிவிடும். சாப்
ாட்டுக்ஜேக சனிGன் 
பிடித்துக் பெகாண்�து. சாந்தா புஷ்
வதிGாwாள். 
அப்
ா காய்ச்சலில் விழுந்தார். ஒரு மாதமாக 
ஜேவடைலக்குப் ஜே
ாகவில்டைல. எங்கள் நிடைலடைம 
எப்
டி இருக்குபெமன்
டைத ஈவு 
இரக்கமுள்�வர்கள் சற்று ஜேGாசித்துப் 

ாருங்கள். க�ன்காரர்கள் பெதால்டைல. காய்ச்சல். 
வருமாwம் பூஜ்Gம், வாட்�ம், இடைவகள் 
ஜே
ாதாதா ஒருவடைரச் சித்திரவடைத பெசய்G 
புண்ணில் ஜேவலிடுவது ஜே
ால, அடிக்கடி 
ஜேவதகிரி வருவார். ”ஐGருக்குக் காய்ச்சல் எப்
டி 
இருக்கிறது?” என்று விசாரிப்
ார். மிராசுதார் 
வந்து ஜே
ாகும் ஜே
ாபெதல்லாம், 'காந்தா என்w 
பெசால்லுகிறாய்? இந்த வறுடைமடைG ஓட்டும் 
வல்லடைம எwக்கிருக்கிறது, என்டைw 



வசீகரிக்கும் அழகும் இ�டைமயும் உன்னி�ம் 
இருக்கிறது. 
ரஸ்
ரம் உதவி பெசய்து 
பெகாள்ஜேவாம். சம்மதமா? என்று என்டைwக் 
ஜேகட்
து ஜே
ாலிருக்கும் அவருடை�G 
ார்டைவ.

அப்
ாடைவ மதw
ள்ளி ஆஸ்
த்ரிக்கு 
அடைழத்துக் பெகாண்டு ஜே
ாwால்தான் 
பிடைழப்
ார் என்று �ாக்�ர் முடிவாகக் 
கூறிவிட்�ார். அம்மாவின் கண்களில் நீர் தாடைர 
தாடைரGாகப் பெ
ருகிற்று. மஞ்சளும் குங்குமமும் 
ஜே
ாகுஜேம. மக்கள் பெதருவில் நின்று 
திண்�ாடுஜேம, நான் என்w பெசய்ஜேவன். 
4கதீஸ்வரி ! என்று அம்மா அழுதார்கள். 
4கதீஸ்வரிக்கு இந்தக் கஷ்�ம் எப்
டித் பெதரியும்
அவள் வாழ்கிறாள், வாட்�ம் வருத்தமின்றி.

மதw 
ள்ளிக்குப் ஜே
ாகஜேவண்டுமாம். மதw 

ள்ளிக்கு நான் வர இடைசந்தால் எவ்வ�வு 

ணம் ஜேவண்டுமாwாலும் தர மிராசுதார் 
இருக்கிறார். அப்
ாவின் சாடைவத் தடுக்க 
ஜேவண்டுமாwால் நான் மிராசுதாருக்குச் சரசக் 
கருவிGாக ஜேவண்டும். ஆwால் அது ஜேநரிட்�ால் 



உலகம் 
ழிக்காஜேதா அப்
ாவின் மாwம் 

றிஜே
ாகுஜேம. குடும்
க் கீர்த்தியும், குலப் 
பெ
ருடைமயும் என்w கதிGாவது, வறுடைமடைG 
விரட்� நான் வி
சாரத்டைத உதவிக்குக் கூப்பி� 
ஜேவண்டிG நிடைல ஜேநரிட்�து. என் மwம் அந்த 
நிடைலயில் எவ்வ�வு 
ாடு
ட்டிருக்கும்? நான் 
பெசான்wால் Gார் நம்புவார்கள்? 
ாய்ந்ஜேதாடி 
வரும் புலிடைGக் கண்டு 
Gந்து, 
ாழுங் 
கிணற்றில் குதித்தாவது உயிடைரக் காப்
ாத்திக் 
பெகாள்ஜேவாம் என்று எண்ணுவதில்டைலGா? 
வறுடைம என்டைw வடைதக்கிறது. அதடைw நான் 
வடைதக்க ஜேவண்டுமாwால், மிராசுதாரின் 
டைவப்
ாட்டிGாக இடைசGஜேவண்டும்.

அப்
ா 
டுக்டைகயில் புரளுவதும், அம்மா 
கண்கடை�க் கசக்கிக் பெகாள்வதும், சாந்தா 
திடைகத்துக் கி�ப்
தும், என் மwக் கண்களிஜேல 
சதா தாண்�வமாடிw. வி
ரீத எண்ணங்கள் என் 
மwதிஜேல உதித்தw.

”காந்தா! அடி முட்�ாஜே� தாwாக வருகிற 
சீஜேதவிடைGக் காலால் உடைதத்துத் தள்�ாஜேத."



''ஜேவண்�ாமடி காந்தா! 
ா
க்கிருத்Gம் 
பெசய்Gாஜேத. ஏஜேழழு பெ4ன்மத்துக்கும் வி�ாது. 
பெகட்� எண்ணங் பெகாள்�ாஜேத. க�வுள் 
தண்டிப்
ார்.

"அவர் Gார் உன்டைwத் தண்டிக்க! உன் 
கஷ்�த்டைதப் ஜே
ாக்க இதுவடைர அவர் என்w 
உதவி பெசய்தார்? சீச்சி! டை
த்திGக்காரி , 
ணம் 
இல்டைல டைகயிஜேல. 
டுக்டைகயிஜேல அப்
ா சாகக் 
கி�க்கிறார். அடுப்பிஜேல கா�ான் பூத்திருக்கிறது. 
உலகிஜேல 
ணம் 
டை�த்தவர்கள் உல்லாசமாக 
வாழுகிறார்கள். நீ வறுடைமGால் உருக்குடைலந்து 
ஜே
ாகிறாய். உன் அப்
ா பிடைழக்கவும், குடும்
ம் 
ந�க்கவும், நீ வாழவும் மிராசுதாரர் மார்க்கம் 
காட்டுகிறார். அடைதப் 
ாரடி! 
ார்த்துப் பிடைழ”

''
ணத்துக்காக உன் மாwத்டைத இழக்காஜேத.”

”மாwம் ஜேவறு பெதாங்குகிறதா உwக்கு? உலகில் 
உண்ணச் சரிGாw உணவின்றி வாழ வழியின்றி 
இருப்
தwால், மாwம் ஜே
ாகவில்டைலGா? சுத்தத்
தரித்திரம், அன்wக் காவடி, நித்திGப் 
ட்டினி 



என்று இப்ஜே
ாது உலகம் உன் குடும்
த்டைதத் 
துாற்றுகிற-தல்லவா? க�ன்காரன் ஜேகட்கிறாஜேw, 
பெவட்கம், மாwம், சூடு, பெசாரடைண இல்டைலGா. 
வயிற்றுக்கு என்w தின்கிறீர்கள், என்று. மாwம் 
இருக்கிறதா? அந்த ஜேநரத்திஜேல, உன் 
குடும்
த்டைத Gாரடி மதிக்கிறார்கள்? 

ணமில்டைல என்றால் பிணந்தாஜேw”

”ஏடைழGாக இருக்கலாம். சகித்துக் பெகாள்�லாம். 
ஆwால் வி
சாரம் பெசய்து வாழ்க்டைகடைG 
ந�த்துவது என்றால் உலகம் பெவறுக்கும்.”

”உலகம் பெவறுக்குமா? ஜே
ஷ்! ஜே
ஷ்! காந்தா! 
இப்ஜே
ாது உலகம் உங்கள் குடும்
த்தி�ம் 
ாசம்
டைவத்திருக்கிறதா? உலகம் உங்களி�ம் ஆடைச 
பெகாண்�ால், இப்
 ஏwடி உண்ணவும் 
வழியின்றிக் கி�க்கிறீர்கள்? உலகமாம், உலகம்! 
எந்த உலகத்டைதப் 
ற்றி உ�றுகிறாய், 
புத்தகங்களிஜேல 
டிக்கிறாஜேG அந்த உலகமா! 
டை
த்திGஜேம! அது ஜேவறு! உண்டைம உலகம் 
ஜேவறு. ஏடைழகளின் உலகஜேம தனிரகம். அதடைw 
ஏபெறடுத்துப் 
ார்க்காது. 
ணக்கார உலகம். 




ணக்கார உலகத்தின் மீது 
டை� எடுத்துச் பெசல். 
உன் அழடைகயும் இ�டைமடைGயும் அம்புக�ாகக் 
பெகாள். மிராசுதாரர் வில்லாக வடை�வார். உன் 
மwம் ஜே
ாw
டி, அம்புகடை�ப் 
ணக்கார 
உலகில் 
றக்க விடு. அப்ஜே
ாது அந்த உலகம் 
உன் காலடியில் வந்து விழும். பெசய்து 
ார்.''

''காடைதப் பெ
ாத்திக் பெகாள்�டி காந்தா 
அத்தடைகGப் ஜே
ச்டைசக் காதால் ஜேகட்
தும் 
ஜேதாஷம். 
ணத்டைதக் கண்டு மGங்காஜேத, அது 
ஒரு பிசாசு!''

”
ணமா பிசாசு? அந்தப் பிசாசுதாwடி உலகிஜேல 
பூஜிக்கப்
டுகிறது. அதன் க�ாட்சம் 
இருப்
வர்கடை�த் தான், பூர்வ புண்ணிGத்தால், 
நிம்மதிGாக பெசல்வமாக குஜே
ர சம்
த்து�ன் 
வாழுகிறார்கள் என்று. உலகம் துதிக்கிறது, அதன்
சக்தி அ
ாரம்! உwக்குத் பெதரிGாதா? 
அனு
வமில்டைலGா? இஜேதா உன் அப்
ாடைவப் 

ார். அவர் சாவதும், பிடைழப்
தும், அந்தப் 
பிசாடைசப் பெ
ாறுத்துத் தாஜேw இருக்கிறது.''



''ஆமாம்! ஆwாலும்...''

என் மwதிஜேல இந்தச் பெசாற்ஜே
ார் ந�ந்த
டி 
இருந்தது. சாதாரண காந்தாவுக்கும் 
சஞ்சலப்
டும் காந்தாவுக்கும் இந்தச் 
சம்
ாஷடைண ந�ந்து வந்தது.

அப்
ா ஈwக்குரலு�ன் இருமும் ஜேவடை�யிலும், 
அம்மா விம்மும் ஜேவடை�யிலும், தங்டைக சாந்தா 
தன் முந்தாடைwGால் கண்கடை�த் துடை�த்துக் 
பெகாள்ளும்ஜே
ாதும், காசு தராவிட்�ால் மருந்து 
கிடை�Gாது என்று �ாக்�ர் கண்டிப்
ாகக் 
கூறும்ஜே
ாதும், ”காந்தா! இன்wமும் 
ஜேGாசிக்கிறாய்?' என்று ஒரு குரல் என் பெசவியிற் 
ஜேகட்கும். ''4ாக்கிரடைத காந்தா உன் கற்டை
 
இழக்காஜேத” என்று மற்ஜேறார் குரல் கூறும்.

குடும்
த்திஜேல ஜேவதடைw. அப்
ாவின் உ�லிஜேல 
ஜேவதடைw, என் மwதிலும் ஜேவதடைw, இந்த 
ஜேசாதடைwயில் நான் தத்தளித்ஜேதன். உலகிஜேல 
வழக்கப்
டி காரிGங்கள் நடை�பெ
ற்றுக் 
பெகாண்டிருந்தw. என் மwதிஜேல எரிமடைல 



இருப்
து 
ற்றி Gாருக்கு என்w கவடைல. எங்கள் 
கஷ்�த்டைத நிவர்த்திக்க ஒருவரும் முன் 
வரவில்டைல. கண்ணாடிடைGக் காண 
ஜேநரிடும்ஜே
ாது, ”ஆமாம் காந்தா, 
ார்த்தாGா? நீ 
எவ்வ�வு இடை�Gவள், நல்ல முகபெவட்டு, 
அழகு ததும்புகிறது. ஆwால் அசஜே�! எவ்வ�வு 
அவதிக்கு ஆ�ாயிருக்கிறாய். ஏன் இந்தச் 
சிடைறயிஜேல கி�க்கிறாய்? வா பெவளிஜேG! 
உன்டைw வரஜேவற்க மிராசுதாரர் காத்துக் 
பெகாண்டிருக்கிறார்” என்று காந்தா நம்
ர் 
இரண்டு கூறுவாள். காந்தா, நம்
ர் ஒன்று 
”ஜேவண்�ாம் வி
ரீதப் புத்தி விwாச காஜேல” 
என்று எச்சரிக்டைக பெசய்வாள். இந்த இரு 
காந்தாக்களின் ஜே
ாராட்�ம் இடை�வி�ாது 
ந�ந்தது. இறுதியில் வறுடைமGால் வாடிG காந்தா
நம்
ர் ஒன்று வாழஜேவண்டுபெமன்று ஆடைச 
பெகாண்� காந்தாவி�ம், இரண்�ாம் நம்
ர் 
காந்தாவி�ம், ஜேதாற்றுத்தான் ஜே
ாwாள். 
மிராசுதாரர் அப்
ாடைவ, மதw
ள்ளிக்கு 
அனுப்பிwார். அவருக்கு இல்லாத அக்கடைரGா? 
விஷGம் அப்
ாவுக்குத் பெதரிGாத
டி மூடி 
டைவத்ஜேதன். ஊராரின் வாடைG மூ� முடியுமா? 



அம்மாவின் கண்ணீர் பெ
ருகிற்று. ''தடைலயிஜேல 
இடிவிழுந்தஜேதடி 
ாவி” என்று அம்மா 
டைவத்தார்கள். நான் 
டைழG காந்தா என்று 
எண்ணிக்பெகாண்டு மிராசுதாரரின் மடியிஜேல 
விழுந்த எwக்கு, அம்மாவின் அழுடைக 
ற்றிG 
கவடைல உண்�ாகவில்டைல. நான் ஆயிரந் த�டைவ
அழுதிருக்கிஜேறன் முன்பு அப்
ா பிடைழத்துக் 
பெகாள்வார் அது ஜே
ாதும் என்று இருந்ஜேதன். 
ஆwால் அப்
ா மதw
ள்ளியிஜேலஜேG இறந்து 
விட்�ார். பூடைவயும் குங்குமத்டைதயும் அம்மா 
இழந்தார்கள். நாஜேwா, அழுஜேதன், புரண்ஜே�ன், 
அலறிஜேwன். பிறகு, கண்கடை�த் துடை�த்துக் 
பெகாண்ஜே�ன். புதிதாக எwக்குக் கிடை�த்த பூவும் 
குங்குமமும் பெ
ற்றுக் பெகாண்டு, புது உலகில் 
வசிக்கப் புறப்
ட்ஜே�ன்.

மிராசுதாரின் ஏற்
ாட்டின்
டி நான் வீட்டை� 
விட்டு பெவளிஜேGறி தனிப் 
ங்க�ாவில் 
வசிக்கலாஜேwன். நான் வாழ்வது�ன் என் 
உதவிடைGக் பெகாண்டு அம்மாவும் தங்டைகயும் 
வாழலாம். 
ணம் தர நான் தGாராக இருந்ஜேதன். 
அம்மா ஒரு காசுகூ� அந்த வி
சாரியி�மிருந்து 



பெ
றமாட்ஜே�ன் என்று கூறிவிட்�ார்கள். 
அம்மாவுக்குத் பெதரிGாது நான் எப்
டி எப்
டி 
குடும்
த்துக்கு உதவி பெசய்ஜேதன் என்
து. ஏலம் 
ஜே
ாw வீட்டை� மீட்ஜே�ன். என் ஜே
ருக்கு 
விடைலக்கு வாங்கிஜேwன். வீம்புக்கு அடைத உயில் 
ஜேவறு டைகக்குப் ஜே
ாக விடுஜேவஜேwா? குடும்
ம் 
ந�த்த என்னி�ம் 
ணம் வாங்க மறுத்து 
விட்�ார்கள். ஆwால் நான் மாதா மாதம் 
ல 
அறநிடைலGங்களின் பெ
Gர் டைவத்துப் 
ணம் 
அனுப்பிக் பெகாண்ஜே� இருந்ஜேதன். அம்மாவுக்கு 
விஷGஜேம பெதரிGாது.

அம்மாவுக்கு ஒரு தம்பி உண்டு. சுத்த தத்தாரி. 
நாங்கள் கஷ்�ப்
ட்� காலத்திஜேல 
கண்பெணடுத்தும் 
ார்த்ததில்டைல. நான் 
மிராசுதாரி�ம் சிஜேநகிதமாw பிறகு என்டைw 
அண்டிwான். அவன் அந்த உலகத்து ஆசாமி. 
அவன் மூலம் 
ணம் அனுப்புஜேவன். அவன் 
தான் கஷ்�ப்
ட்டு சம்
ாதித்து அக்காவின் 
கஷ்�த்துக்கு உதவுவதாகக் கூறி அம்மாடைவ 
ஏய்த்து வந்தான். இந்தத் தாரா� த
ால் ஜேசவகன் 
உத்திஜேGாகத்துக்குத் தக்க சம்
�ம் தந்தும் 



வந்ஜேதன். என்னி�ம் 
ணமா இல்டைல? 
ணம் 
என் 
ாதத்டைத பெதாட்டு முத்தமிட்டுக் 
பெகாண்டிருந்தது. மிராசுதாரின் ”ஜேமாகwாங்கி” 
ஆw பிறகு 
ணஜேம எwக்குப் 
ரிவாரம். 
உல்லாச உலகில் நுடைழந்ஜேதன். என் 
ஏற்
ாட்டின்
டி சாந்தாவுக்கு சங்கீத வாத்திGார் 
அமர்த்தப்
ட்�ார். அம்மா தன் தம்பியின் 
கருடைணப் பிரவாகம் இது என்று 
எண்ணிwார்கள். சாந்தாவின் குரல் குயில் 
ஜே
ான்றது. பெவகு விடைரவிஜேல நல்ல 

ா�கிGாwாள். என் பெசல்வாக்டைக 
உ
ஜேGாகித்ஜேதன். ஜேரடிஜேGாவிஜேல சாந்தாவுக்கு 
மாதத்திஜேல நான்கு முடைற ''சான்ஸ்” கிடை�க்க 
ஆரம்பித்தது. குடும்
க் கஷ்�த்டைதத் தீர்க்க 
சாந்தாவின் சங்கீதம் உதவிற்று. ஆwால் அந்த 
சங்கீதத்டைத 
Gன்
டும்
டி பெசய்தவள் Gார்? 
அம்மாவுக்கு அது பெதரிGாது. சாந்தாவுக்கு 
4ாடை�மாடை�Gாகத் பெதரியும்.

மண்டை�டைG உருக்கும் பெவயிலில் இருந்து 
விட்டு குளிர்ந்த ஜேசாடைலக்குள் ஜே
ாய் 
உட்கார்ந்தால் எப்
டி இருக்கும்? வாழ்க்டைக 



எwக்கு அத்தடைகGதாயிற்று. உலகம் ஒரு நாள். 
ஒரு வாரம், ஒரு மாதம் ஏஜேதா உ�றிற்று. அதுவும்
என் எதிரில் அல்ல. பிறகு என்டைwப் 
ற்றிப் 
ஜே
சுவடைதயும் விட்டு விட்�து. நான் குடி புகுந்த 
குதூகலம் நிடைறந்த புது உலகஜேமா என்டைwக் 
டைகலாகு பெகாடுத்து வரஜேவற்று அந்த உலகின் 
அழடைகக் காணச் பெசால்லிற்று. இவ்வு�வு 
இன்
ம் இருக்க இடைவகடை� விட்டு வீண் காலந்
தள்ளிஜேwன். மிராசுதார் வாங்கிw ஜேமாரிஸ் 
டைமwர் காரில் டிடைரவர் துடைரசாமி 40 டைமல் 
ஜேவகத்தில் ஒட்� மிராசுதார் என் ஜேதாள் மீது 
டைகடைGப் ஜே
ாட்�
டி இன்று தாராச்சாங்கம் 
நா�கம் ஜே
ாகலாமா என்று ஜேகட்கும்ஜே
ாது 
தான் ஆகட்டும், நா�கத்திஜேல உட்காரும்ஜே
ாது 
என் டைவரத்ஜேதாடும் பெதாங்கட்�மும் ஒளிவி� 
சிவந்த என் அதரத்டைதப் பி�ந்து பெகாண்டு 
நடைகப்பு ஒளி தரவும், அடைதக் கண்டு "குஷி 
ஆட்கள்” கண்டைண என் 
க்கம் திருப்பிப் பூடைச 
பெசய்யும்ஜே
ாது தாwாகட்டும், ’ஜே�! ராமா , டீ, 
ஜே
ா� எவ்வ�வு ஜேநரம்’ என்று நான் அதட்�, 
'வந்ஜேதwம்மா’ என்று 
ணிந்து கூறிக்பெகாண்டு 
சடைமGல்காரன் வரும் ஜே
ாது தான் ஆகட்டும், 



இந்தப் புது ஜேமாஸ்தர் நிலக்கண்ணாடி பீஜேரா 
இந்த ¿ாலிஜேல ரம்மிGமாக இருக்கிறது என்று 
நண்
ர்கள் புகழக் ஜேகட்கும் ஜே
ாது 
தாwாகட்டும். சுராஜ்மல் கம்பெ
னிGார், புது 
ஜேமாஸ்தர் நடைககடை� அனுப்பி டைவக்கும் ஜே
ாது 
தாwாகட்டும், நான் ஆwந்தம் அடை�Gாமல் 
இருக்க முடியுமா? இவ்வ�வுதாwா! என் 
புன்சிரிப்புக்கு மிராசுதார் ஏங்கிக் கி�ப்
ார். 
எwக்குத் தடைலவலி என்றால் அவருக்கு மw 
வலி. �ாக்�ர்கள் இரண்டு மூன்று ஜே
ர் வந்து 
வி� ஜேவண்டும். எwக்கு என்w ஜேதடைவ 
என்
டைத ஆராய்ந்து 
ார்த்து குறிப்
றிந்து 
ந�ப்
ஜேத அவருக்கு ஜேவடைல. அவர் மwம் 
மகிழ்ந்தால்தான் மஜேwாகரமாக வாழ முடியும் 
என்று கருதிwார். பெ
ட்ஜேரால் ஜே
ா�ாத 
ஜேமாட்�ார் ஒடுமா? அது ஜே
ால் குஷியில்லாத 
குட்டிடைGக் பெகாண்டு எப்
டிக் காலந் 
தள்ளுவது? குட்டிக்கு குஷி பிறக்க 
ஜேவண்டுமாwால் என்w ஜேவண்டுஜேமா அடைத 
வரவடைழத்துத் தரத்தாஜேw ஜேவண்டும் என்று 
மிராசுதார் கூறுவார். அது நான் நுடைழந்த புது 
உலகின் சட்�ம். என் அழகுக்கு அவர் அடிடைம. 



அந்த அழகு வ�ர வ�ர அவரது அடிடைமத்தwம் 
வ�ரும். ஆகஜேவ என் அழடைக அதிகரிக்கச் 
பெசய்வதிஜேல எwக்கு அக்கடைர பிறந்ததிஜேல 
ஆச்சரிGம் என்w? என்னுடை�G ”
ாஷன்" தான் 
''மா�ல்” ஆகிவிட்�து. '4ாலி கர்ல்” என்
து 
எwக்குப் புது உலகம் தந்த 
ட்�ம். 
”லக்கிபெ
ஜேலா” என்று மிராசுதாடைரப் 

ாராட்டுவார்கள். எவ்வ�வு வறுடைமயில் 
வாடிஜேwஜேwா , அவ்வ�வு பெசல்வத்தில் 
புரண்ஜே�ன்.

தரித்திர நாராGணிGாக இருந்த நான் தங்களுக்குச்
சுந்தரிGாஜேwன், விசாரம் 
ஞ்சாய்ப் 
றந்தது. 
பெ
ான் கு�த்துக்கு பெ
ாட்டி� ஜேவண்டுமா 
என்
ார்கள் 
ழபெமாழி. ஆwால் பெ
ான் கு�ம் 
பெமருகு பூசாது இருந்தால் எப்
டி இருக்கும்? 
வறுடைமயில் இருக்கும் ஜே
ாது அழகாகத்தான் 
காணப்
ட்ஜே�ன். ஆwால் முகத்திஜேல ஒருவித 
ஜேசாகம். கண்களிஜேல 
சிக்குறி காணப்
ட்டு 
வந்தது. புது உலகில் கிடை�த்த பெமருகு என் 
அழடைக அதிகரிக்கச் பெசய்தது. ஜேமகத்டைத விட்டு 
பெவளிஜேGறிG நிலவு எப்
டி இருக்கிறது, 



வறுடைமடைG விட்டு நீங்கி பெவளி வந்த என் 
வசீகரமும் அப்
டிஜேG இருந்தது. என் புது 
வாழ்க்டைகயில் நான் வாழ்வின் மது 
ாwத்டைத 
மwங் பெகாண்� மட்டும் 
ருகிஜேwன். 

ரவசமாஜேwன். எங்கள் அப்
ாடைவ விரட்டிG 
மிராசுதாரர், என் விழிடைGத் தன் வழிGாகக் 
பெகாண்டு என் ஜே
ச்டைச ஜேவதமாகக் பெகாண்டு 
என் மடிடைGத் ஜேதவஜேலாகம் எwப் புகன்று. என் 
சரசத்டைத எதிர் ஜேநாக்கிக் கி�க்கும் ஜே
ாது, நாஜேw
பெ
ருடைமயும் அடை�ந்ததுண்டு. 
ணம் என் 
டைகயிஜேல புரளும் ஜே
ாது பூரித்ஜேதன். வசீகர 
வாழ்விஜேல ஜேவகமாகப் புகுந்ஜேதன். ஆழமாக 
நுடைழந்ஜேதன். ஆwந்த வல்லிGாஜேwன். உலகம் 
உயிஜேராடு என்டைw முன்பு 
வாட்டிக்பெகாண்டிருந்தது. இப்ஜே
ாது? என் 
ஏவலாளிGாயிற்று. இந்த ஜேநரத்தில் என் அழகில் 
பெசாக்கி மிராசுதார் கி�க்கவும், மிராசுதாரருக்குக் 
கிடை�த்தவள் நமக்குக் கிடை�க்கவில்டைலஜேG 
என்று ஜேவறு குட்டிக் குஜே
ரர்கள் ஏங்கவும், ஆறு 
ஆண்டுகள் மூழ்கிக் கி�ந்ஜேதன். மிராசுதாரர் 
எwக்கு அலாவுதீன் தீ
மாwார். ஜேசாதிமGமாw 
வாழ்வு வாழ்ந்ஜேதன். ஊரார், அதாவது நான் 



முன்பு வசித்துக் பெகாண்டிருந்த உலகில் Gார் 
என்w ஜே
சிக் பெகாண்டிருந்தார்கஜே�ா பெதரிGாது. 
அதடைw கவனிக்க எwக்கு ஜேநரமில்டைல. 
விதவிதமாகச் சிங்காரித்துக் பெகாள்�வும், 
வடைகவடைகGாw களிGாட்�ங்களில் ஈடு
�வும்,

ல 
ல 
க்தர்களுக்குத் தரிசwம் தரவும், 
ல 
ஜே
ர் தவமிருந்து வரம் பெ
றாது திடைகக்கக் கண்டு
நடைகக்கவும்; ஜேநரம் இருந்தஜேத தவிர, அந்த 

டைழG உலடைகப் 
ற்றி எண்ண ஜேநரஜேமது? என் 
உல்லாச வாழ்வு உச்ச நிடைலயில் இருக்டைகயில் 
ஓர் நாள். இந்த சமGத்தில் ஜேசாமு என்டைwக் 
கண்�ால் என்w எண்ணுவான்? என்று ஒரு 
புதுடைமGாw எண்ணம் ஜேதான்றிற்று. அந்த 
எண்ணம் வ�ரவும் பெதா�ங்கிற்று. சில நாட்கள் 
பெசன்றw. ஜேசாமு என்டைwக் காணும் சம்
வம் 
நிகழ்ந்தது.


சி கிடை�Gாது! தூக்கம் கிடை�Gாது! தூக்கம் 
வராது! நாரதரின் தம்பூரு, நந்தியின் மத்த�ம், 
அரம்டை
 , ஊர்வசியின் ந�wம், காமஜேதனு, 
கற்
க விருட்சம், தங்கக் ஜேகாபுரம், 
வ� 
மாளிடைக, 
ச்டைசப் புற்றடைற, சிங்கார நந்தவwம், 




ாரிசாத மணம்; இன்னும் ஜேதவஜேலாகத்டைத 
எப்
டி எப்
டிஜேGா வர்ணிக்கிறார்கள். 
இடைவகடை�ப் பெ
ற நாம் ஏஜேதா புண்ணிGக் 
காரிGம் பெசய்Gஜேவண்டும். பெசய்தால் இத்தடைகG 
உலகத்திஜேல ஜே
ாய்ச் சுகமாக வாழலாம். பெகட்� 
காரிGம் பெசய்தால் அக்கினிக் குண்�ம் அகன்ற 
வாய்ப் 
ாம்பின் புற்று, பெநருப்புச் சிடைல, முள் 
பீப்
ாய். பெசக்கு பெசந்ஜேதள். ஈட்டி முடைw, 
அரிவாள் நுனி, சம்மட்டி அடி, சக்கரம் என்று 
ஏஜேதஜேதா 
Gங்கரமாw பெ
ாருள்கள் நிடைறந்த 
நரகஜேலாகத்தில் புகஜேவண்டும் என்று 
கூறுகிறார்கள். என்டைwக் ஜேகட்�ால் பெசால்ஜேவன்.

ணம் 
டை�த்தவர்கள், புராணப் புரட்�ர்கள் 
என்றும் ஜேதவஜேலாகத்டைத இங்ஜேகஜேG அடை�G 
முடியும். ஏடைழகளுக்கு உலகம் நரக 
ஜேவதடைwடைGத்தான் தருகிறது. உதக மண்�ல 
உச்சியிஜேல பெவப்
த்டைத நீக்கிக் பெகாள்� நாங்கள்
ஜே
ாwஜே
ாது. ”ஜேதவஜேலாகம்” எங்கடை� 
வரஜேவற்றது. நான் மகா பெகட்�வள், விதடைவக் 
ஜேகாலத்டைத விட்டு வி
சாரிGாஜேwன். ஆகஜேவ 
’நரகம்’ எwக்கு வரும் என்று புராணீகர்கள் 
கூறுவார்கள். ஆwால் ஜேதவஜேலாகத்தில் நான் 



இருப்
து அவர்களுக்குத் பெதரியுஜேமா? 

அழகிG 
ங்க�ா, அடைத அடுத்துப் பூந்ஜேதாட்�ம்.
அதிஜேல 
ல வர்ணப் பூக்கள், வாwத்திஜேல 
ஜேமகம் ஜேமாகw ரூ
த்தில் உலாவிற்று . 
னிநீர் 
பெதளிப்
து ஜே
ான்ற சிறு தூறல், 
ட்டு விரித்தது 
ஜே
ான்ற 
ாடைத . ஜேமwடைக, அரம்டை
Gர் 
ஜே
ான்ற மாதரின் சிரிப்பு. அருடைமGாw சினிமா, 
ஆwந்தந் தரும் உண்டி வடைககள், ஆGாசத்டைதப் 
ஜே
ாக்கும் ஜேகளிக்டைககள், அ��ா! உதக 
மண்�லத்தில் நான் கண்� உல்லாசம், எwக்கு 
உச்சி முதல் உள்�ங்கால் வடைர 
பு�காங்கிதந்தான் இருந்தது. இவ்வ�வு சுடைவ 
வாழ்க்டைகயிஜேல இருக்கிறது. வாழ்வது மாGம். 
மண்ணாவது திண்ணம் உலகஜேம மாடைG என்று 
கூறும் ஜே
ர்வழிகளும் இருக்கிறார்கள். Gாருக்கு 
உலகம் மாடைG, 
ணம் 
டை�த்தவர்களுக்கா? 
சுத்த டை
த்திGக்காரத்தwமாw ஜே
ச்சு. உலகம் 
அவர்களின் ஊஞ்சல் . அவர்கள் அதிஜேல சாய்ந்து 
பெகாண்டு ஆடிச் சல்லாபிக்கிறார்கள். அடைதக் 
கண்டு இல்லாதவர்கள் எwக்கும் அங்ஜேக இ�ங் 
பெகாடு என்று ஜேகட்கத் பெதா�ங்கிwால் என்w 



பெசய்வது என்று கிலி பெகாண்டு தந்திரமாக இந்த 
ஜேவதாந்தத்டைதப் ஜே
ாதித்து விட்�ார்கள். 
சர்க்கடைர �ப்பிடைG குழந்டைத எடுக்கப் ஜே
ாwால்,
வீட்டிஜேல பெசால்லவில்டைலGா, ”அடைதத் 
பெதா�ாஜேத அது மருந்து” என்று குழந்டைதகள் 
நம்பி வி�வில்டைலGா? அது ஜே
ால, ”உலகம் 
மாடைG” என்ற ஜே
ச்டைச விஷGத்டைத 
உணராதவடைரயில் ஜேகட்டு நம்பிக் 
பெகாண்டிருக்கிறார்கள். இஜேதா காய்கிற 
சூரிGடைwயும் நாங்கள் ஏய்த்து விட்ஜே�ாம். 
ஜே
ப்
ரிஜேல 
டித்ஜேதாம் 110 டிகிரி, 108 டிகிரி , 
ஆறு ஜே
ர் மண்டை� பெவடித்து விட்�து. என்று 
பெவயில் பெகாடுடைமயின் பெசய்திகடை� நாங்கள் 
சூரிGடைw அ�ங்கி ஒடுங்கி இருக்கும்
டி பெசய்து
விட்ஜே�ாம். பெகாஞ்ச ஜேநரம் வந்து உலவட்டுமா 
என்று எங்கள் அனுமதிடைGக் ஜேகட்டுக் பெகாண்டு 
சூரிGன் வந்து ஜே
ாவது ஜே
ாலத்தாஜேw உதக 
மண்�லத்திஜேல இருந்தது. கண்ணுக்கும், 
கருத்துக்கும் இங்ஙwம் நாங்கள் விருந்து தந்து 
பெகாண்டு. ஜேவடிக்டைகGாகக் காலந் தள்ளிக் 
பெகாண்டிருந்ஜேதாம்.




ாம்
ாக வந்தாண்டி அவன்

டுக்டைகயிஜேல புரண்�ாண்டி 
ஜேவம்பெ
ன்று பெவறுத்ஜேதண்டி
பின்wால் ஜேவதடைwப் 
ட்ஜே�ண்டி. 
கண்மணன் பெசய்த க
�ம்
என்டைw மிக கலக்கிவிட்�தடி 
பெசார்ண நிறமாw 
ாம்பு
பெசாகுசாக ஆடு பெதன்றான் 
கண்ணாஜேல காண்ஜே
ாம் என்ஜேறன்
அது என் கன்னிப்
ழம் தின்றஜேத 

என்று 'அல்லி’ 
ாடிwாள் என்
தாக என் வீட்டு 
ஜேவடைலக்காரப் பெ
ண் எwக்கு 
ங்க�ாத் 
ஜேதாட்�த்திஜேல 
ாடி கடைத பெசால்லிக் 
பெகாண்டிருந்தாள். அந்தப் பெ
ண் கூறிG 
கடைதடைGக் ஜேகட்டுக்பெகாண்டு நான் என் 
பிரிGமுள்� குச்சு நாய் டை�கரின் முதுடைகத் 
த�விக் பெகாடுத்துக் பெகாண்டு இருக்கும் ஜே
ாது, 
Gாஜேரா என்டைwப் 
ார்க்க வந்திருப்
தாக 
ஜேவடைலக்காரன் வந்து அடைழத்தான். மிராசுதார் 
டைமசூர் ஜேரசுக்குப் ஜே
ாய் விட்�ார். ஆகஜேவ 
நாஜேw வீட்டுக் காரிGத்டைதக் கவனித்துக் 



பெகாண்டிருந்ஜேதன். கூப்பிடுவது Gார்? என்று 
பெதரிGவில்டைலGா என்று ஜேவடைலக்காரடைwக் 
ஜேகட்ஜே�ன் இல்டைல என்றான். எப்
டி 
இருக்கிறான்? எதற்குப் 
ார்க்க ஜேவண்டுமாம்? 
என்று ஜேகட்டுக்பெகாண்ஜே� உள்ஜே� ஜே
ாஜேwன். 

¿ாலில் ஒருவன் உட்கார்ந்து பெகாண்டு 
ஜே
ப்
டைரப் 
டித்துக் பெகாண்டிருக்கக் 
கண்ஜே�ன். ஜேநஜேர என் அடைறக்குச் பெசன்று, 
அலங்காரம் ஏதாகிலும் குடைறந்து விட்�தா 
என்று கண்ணாடியில் 
ார்த்துவிட்டு, ¿ாலுக்கு 
வந்ஜேதன். உட்கார்ந்திருத்த மனிதன் எழுந்து 
நின்றான். இருவரும் வாய்பி�க்க நின்ஜேறாம். 
என் எதிரில் நின்றவர் ஜேசாமு. எதிர்
ாராத 
சந்திப்பு. ஒஜேர விநாடியில் என் மwதில் 
ல 
ஆண்டுக�ாகப் 
டிந்திருந்த நிடைwவுகள் 
ஜேதான்றி, என் உள்�த்டைத ஒரு விநாடியில் 
குலுக்கி விட்�w. நான் ஆச்சரிGப்
ட்�து 
ஜே
ாலஜேவ ஜேசாமுவுக்கும் இருந்திருக்கும். 
ஜேசாமுவும் ஆச்சரிGத்தால் அடைசவற்று ஜே
ச்சற்று 
நின்றான். ஜேசாமு நான் அங்கு இருப்
டைத 
அறிந்து வரவில்டைல. நானும் வந்திருப்
து 



ஜேசாமு என்று எண்ண இ�ஜேம இல்டைல. ஜேசாமு 
புதிதாக வந்துள்� ஜேமாட்�ார் ஜேதடைவப்
டுமா? 
இல்டைலGாwால் 
டைழG காருக்கு புது சாமான் 
ஜேதடைவGா? என்று விசாரித்து விGா
ாரம் 
பெசய்Gஜேவ அங்கு வந்தான் எw பிறகு பெதரிந்தது. 
ஜேமாட்�ார் கம்பெ
னியின் ஏபெ4ண்ட் 
ஜேவடைலயில் ஜேசாமு இருப்
து எwக்கு எப்
டித் 
பெதரியும்? 
ங்க�ாக்கள் ஜேதாறும் பெசன்று 
ஜேமாட்�ார் விGா
ாரத்துக்கு ஆர்�ர் ஜேசகரிக்கும் 
வழக்கப்
டி எங்கள் 
ங்க�ாவுக்கு ஜேசாமு 
வந்தான். நல்ல கிராக்சி கிடை�க்கும் என்று 
எண்ணித்தான் உள்ஜே� நுடைழந்து இருப்
ான் 
ஆமாம்! நல்ல கிராக்கிGாகத்தான் கிடை�த்தது.

''Gாரது, காந்தாவா?” என்று ஜேசாமு 
ஆச்சரிGத்து�ன் ஆவலு�ன் ஜேகட்�ான். ஆமாம் 
என்று நான் கூறவில்டைல. கூறுவாஜேwன். 
அவருக்குத் பெதரிGவில்டைலGா என்w? 
”அடை�Gா�ஜேம பெதரிGவில்டைலஜேG” என்றார் 
ஜேசாமு. அவர்கூ�த்தான் மாறியிருந்தார். Gார் 
தான் மாறாமலிருக்கிறார்கள்? எது மாறாது 
இருக்கிறது. சம்பிரதாGப்
டி? ஆகஜேவ, அதற்கும்



நான் 
தில் ஏதும் பெசால்லவில்டைல. ”காந்தா, ஏன்
ஜே
சமாட்ஜே�பெwன்கிறாய்” என்று ஜேகட்�ார் 
ஜேசாமு. ஜே
ச ஜேவண்டுமாஜேம? நாஜேw என்னி�ம் 
ஜே
ச அவருக்கு அவ்வ�வு ஆடைசGா? ஆடைசடைG 
மட்�ந்தட்� ஜேவண்டுமல்லவா? என் அ�வு 
க�ந்த ஆடைசடைG அடிஜேGாடு அழித்தவர்தாஜேw 
ஜேசாமு!

"உன்டைwக் கண்டு நான் எவ்வ�வு 
களிப்
டை�கிஜேறன். எவ்வ�வு ஆவஜேலாடு 
ஜே
சுகிஜேறன். நீ என்னி�ம் ஜே
சவும் 
பிரிGப்
�வில்டைலஜேG. என்டைwப் 
ார்க்க 
உwக்கு இஷ்�மில்டைலGா?' என்று ஜேசாமு சற்றுச்
ஜேசாகத்து�ன் ஜேகட்�ார்.

ஜேசாகமா ! என் எதிரிஜேல தாடைர தாடைரGாகக் 
கண்ணீர் வி�ட்டுஜேம எwக்பெகன்w? என் 
கண்கடை�க் கு�மாக்கிG பெகாடுடைமடைG நான் 
மறந்ஜேதஜேwா. ”சரி. இவ்வ�வு பெவறுப்பு�ன் 
இருக்கும் உன்னி�ம் நான் ஏwம்மா ஜே
ச 
ஜேவண்டும். ஏஜேதா 
ாலிG சிஜேwகமாயிற்ஜேற 
என்று ஜே
சிஜேwன். உwக்கு இப்ஜே
ாது புது 



அந்தஸ்து வந்து விட்�து. 
டைழG மனுஷ்Gாள் 
பிடிக்கவில்டைல ஜே
ால் இருக்கிறது. நான் 
வருகிஜேறன்'' என்று வாட்�த்து�ன் ஜேசாமு 
கூறிwான்.

ஜே
ாகாஜேத கண்ஜேண ! என்று அவர் டைகடைGப் 
பிடித்து இழுத்து மடியில் உட்கார டைவத்துக் 
பெகாள்ஜேவwா என்w, ஜே
ாகிஜேறன் என்றால், 
பெசய்யுங்கள் என்றுதாஜேw பெசால்ஜேவன். அவர் 
’வாட்�ம்’ அவ்வ�வு பெ
ரிதா! நான் வாடிG 
வாட்�த்டைத வி�வா.. ?

நான் ஜே
ாய் வரட்டுமா? என்று மீண்டும் 
ஜேகட்�ார் ஜேசாமு.

ஸ்நாwத்துக்கு பெவந்நீர் தGாராயிற்று என்று அஜேத
ஜேநரத்தில் ஜேவடைலGாள் பெசான்wான். இஜேதா 
வருகிஜேறன் என்று அவனுக்குப் 
தில் 
கூறிவிட்டு, பெசய்யுங்கள் என்று ஜேசாமுவுக்கும் 

தில் கூறிவிட்டு, ஜேசா
ாடைவ விட்டு 
எழுந்திருந்து உள்ஜே� ஜே
ாஜேwன். டை�கர் என் 
கூ�ஜேவ வந்துவிட்�து. ஜேசாமுவி�ம் நான் 



ந�ந்து பெகாண்�து தவறு என்கிறீர்க�ா?

¿ஜேலா 
Gாரது? 
நான்தான் ஜேசாமு
சரி.
இன்று மாடைல திஜேGட்�ருக்கு வருகிறீர்க�ா? 
பெசால்வதற்கில்டைல. 
பெசால்லக்கூ�ாதா? 
புஜேறாகிறாம் பெதரிGாது.
காந்தா, இவ்வ�வு கடுடைமGாக இருக்காஜேத 
என்டைw நீ என்wபெவன்று நிடைwத்துக் 
பெகாண்டிருக்கிறாய்?
என்wபெவன்று நிடைwத்துக் பெகாள்� ஜேவண்டும்? 
என்டைw சித்திரவடைத பெசய்கிறாய்.
அப்
டிGா? 
ஆமாம், ஆமாம். சரி; சரி.

பெ�லிஜே
ாடைw டைவத்துவிட்ஜே�ன்; ஜேசாமு 

டைத
டைதத்துக் பெகாண்டிருப்
ார் அந்தப் 

க்கத்திஜேல. 
�ட்டும், 
�ட்டும். நான் 
சித்திரவடைத பெசய்கிஜேறwாம். ஏன் பெசய்Gக் 



கூ�ாது?

இது பெ�லிஜே
ான் மூலம் ஜேசாமு என்னி�ம் 
சரசமாடிக் கண்� 
லன்! ஜேசாமுவுக்கு என் 
ஜே
ாக்கு உள்ஜே� சுவாடைலடைGக் 
கி�ப்பிவிடுமல்லவா. கடை�சியில் ஒரு நாள் 
வீட்டிற்கு வந்து வலிGப் ஜே
சத் பெதா�ங்கிwான்.

'காந்தா என்டைwச் சற்று நம்பு. நான் முன்பு 
பெசய்தது தவறு. உன்டைw நான் 
பெகாடுடைமப்
டுத்திஜேwன். அடைத மறந்து விடு. 
இப்ஜே
ாது நான் மwமார ஜேநசிக்கிஜேறன்.''

ஜேநசியுங்கஜே�ன், அதில் என்w தப்பு? Gார் 
ஜேவண்�ாபெமன்றார்கள்?

இவ்வ�வு பெவறுப்
ாக ஜே
சாஜேத காந்தா. 
ஜேவலால் புண்டைணக் குத்துவதுஜே
ால் 
இருக்கிறது.

என்டைw என்w பெசய்Gச் பெசால்கிறீர்கள்?



என்w பெசய்வதா? என்மீது அந்தக் கடுடைமGாw 

ார்டைவடைGச் பெசலுத்தாஜேத. 
டைழG காந்தாவாக 
இல்டைலஜேG நீ.


டைழG காந்தாவும், புதுக் காந்தாவும். இது என்w
பித்தம்?

பித்தந்தான், ஆwால் அதற்கு நீதான் காரணம். 

நாwா?

ஆமாம், என்டைw நீ இன்wமும் வாட்�ாஜேத. நீ 
இனி இப்
டிஜேG ந�ந்து பெகாண்�ால், நான் 
தற்பெகாடைல பெசய்து பெகாள்ஜேவன்; அந்தக் 
காலத்தில் நீGாக என்டைw மணம் பெசய்து 
பெகாள்� விரும்பிG ஜே
ாது, நான் முட்�ாள் 
தwமாக மறத்துவிட்ஜே�ன். வாழ்டைவப் 

ாழாக்கிக் பெகாண்ஜே�ன். உன்டைw இங்கு 
கண்�து முதல் என் மwம் ஒரு நிடைலயில் 
இல்டைல.

இது சக4ம். பெகாஞ்ச நாளில் சரிGாகிவிடும்.



காதகீ, 
ாதகீ, ஜே
ாக்கிரி என்று கூறிக்பெகாண்ஜே� 
ஜேசாமு கன்wத்தில் அடித்தார். நான் ஜேகாபித்தும் 
பெகாள்�வில்டைல, சிரித்ஜேதன். அவருடை�G 
மwதில் எரியும் ஜேவதடைwயில் என் சிரிப்பு 
எண்பெணய் வார்த்தது ஜே
ாலிருந்தது. தடைலகால் 
பெதரிGாமல் என் மீது ஜேமாகங்பெகாண்டு விட்�ார்.
அவரது ஆடைச நிடைறஜேவறும் முன்wம்; அவர் 
எவ்வ�வு 
� ஜேவண்டுஜேமா அவ்வ�வும் 

ட்டுத்தான் ஆகஜேவண்டும். 
ழி வாங்காது 
வி�க்கூ�ாது என்றுதான் எwக்குத் ஜேதான்றிற்று. 
அந்த எண்ணம் எwக்கு உண்�ாwதில் 
ஆச்சரிGமுண்�ா?

”அஷ்� தரித்திரனுக்கு அதிர்ஷ்�ம் வந்தால் 
அர்த்த ராத்திரியில் குடை� பிடிப்
ான் என்
து 
ஜே
ால், ஜேகவலம் ஜேசாற்றுக்ஜேக வழியில்லாது 
இருந்தவள் 4ாதி ஆசாரத்டைத விட்டு, குலத்டைத 
பெகடுத்துக் பெகாண்டு எவனு�ஜேwா குலாவி 
வாழ்கிறாள். அவளுக்கு கர்வம் இல்லாமலா 
ஜே
ாகும்? ஆwால் இந்த வாழ்வு எத்தடைw 
நாடை�க்கு இருக்கமுடியும்? மிராசுதாரின் 
சிஜேwகிதம் ஜே
ாwால் லாட்�ரி 



அடிக்கஜேவண்டிGது தான். என்w கர்வம் 
எவ்வ�வு அலட்சிGம் என்டைwக் கலிGாணம் 
பெசய்து பெகாள்ளும்
டி கடிதம் ஜே
ாட்�ாடை�Gா 
அந்தக் குட்டி. இப்ஜே
ாது அவள் பெசய்கிற 
பிகுவும் ஜே
சுகிற ஜே
ச்சும் எப்
டி இருக்கிறது 
பெதரியுமா? அந்தக் கடிதம் கூ� என்னி�ம் 
இருக்கிறது'' என்று ஜேசாமு ஜேகா
த்து�ன் 

ங்க�ாத் ஜேதாட்�க்காரனி�ம் கூறிwாராம். 
அவடைwச் சந்தித்து என்டைwப் 
ற்றி விசாரித்து 
விட்டு பிறகு தமக்கிருக்கும் துக்கத்டைத ஆற்றிக் 
பெகாள்� ஆத்திரத்ஜேதாடு என்டைwத் திட்டி 
இருக்கிறார். ஜேதாட்�க்காரன், 'ஐGாé வி�ம் 
பெசால்லி வி� ஜேவண்டும் என்றான். நான் 
ஜேவண்�ாம் என்று தடுத்துவிட்ஜே�ன். என்டைwச் 
ஜேசாமு டைவத்து எwக்குக் ஜேகா
ம் தரவில்டைல. 
அந்தத் திட்டு ஜேசாமுவின் மwதிஜேல 
மூண்டுவிட்� ஆடைசயிஜேல ஜேதான்றிGது 
அல்லவா? 

நான் உதாசீwமாக ந�த்த, ந�த்த, அந்தத் தீ 
பெகாழுந்து விட்டு எரிGத்தாஜேw எரியும் தீ 
எரியும்ஜே
ாது ஜேவதடைw தா� மாட்�ாது 



இப்
டிபெGல்லாம் ஜே
சிக்பெகாண்டுதான் 
இருக்கச் பெசால்லும். என்டைw ஜேசாமு உதாசீwம் 
பெசய்தஜே
ாது என் துக்கத்டைத தடைலGடைணயிஜேல 
நீராகப் பெ
ருக்கித் தீர்த்துக் பெகாண்ஜே�ன். நான் 
பெ
ண்
ால், அவர் ஆண்பிள்டை�! ஆத்திரத்டைதக் 
காட்டுகிறார். காட்�ட்டுஜேம, அது எwது 
பெவற்றிடைGத்தாஜேw பெவளிப்
டுத்திற்று! ச
ாஷ் 
காந்தா, என்று என்டைw நாஜேw 
ாராட்டிக் 
பெகாண்ஜே�ன்.
# # #

ஜேநரில் ஜே
சிப் 
Gனில்டைல. பெ�லிஜே
ானில் 
ஜே
சிப் 
Gனில்டைல. பெகஞ்சியும், பெகாஞ்சியும், 
மிரட்டியும் திட்டியும் எதwாலும் 
லன் 
கிடை�க்காமற் ஜே
ாயிற்று. ஆwால் ஜேசாமுவுக்கு 
பெவகு ஜேவகமாக வ�ர்ந்து பெகாழுந்து 
விட்பெ�ரிந்த தீ அடைணயுமா? எப்
டிஜேGனும் 
என்டைw இணங்கச் பெசய்G ஜேவண்டுபெமன்று 
கருதி மறு
டியும் ஒரு நாள் வீடு வந்து 
ஜே
சிwான். அப்ஜே
ாது நான் ”சிறந்த 
ஜேவதாந்திGாw நீர் ஜேகவலம் காமாந்தகாரத்திஜேல 
மூழகலாஜேமா? எவ்வ�வு 
டித்தவர், என் 



ஜே
ான்ற பெகட்�வளின் சகவாசம் ஆகுமா? 
ஜேவண்�ாம் ஜேசாமு விட்டுவிடு. நான் என்w , 
என்டைwவி� உன் மடைwவி அழகு, என்று 
கூறுகிறார்கள்” என்று நான் ஜேசாமுவுக்கு 
புத்திமதி
கூறத் பெதா�ங்கிஜேwன்.

”காந்தா! ஜேவதாந்தபெமல்லாம் ஜே
ாய் பெவகு 
நாட்க�ாகிவிட்�w. டைகயில் இருந்த காசில் 
பெ
ரும் 
குதி அந்த இழவுக்ஜேக அழுது 
விட்ஜே�ன். கடை�சியில் ஒரு 
ணக்காரப் 
பெ
ண்டைண கலிGாணம் பெசய்து பெகாண்ஜே�ன். 
ஆwால் வாழ்க்டைகயிஜேல ருசி இல்டைல. 
உன்டைwக் காண்
தற்கு முன்பும் நான் 
எத்தடைwஜேGா முடைற உன்டைwப்
ற்றி எண்ணி 
எண்ணி ஏங்கிGதுண்டு.”

”என்டைwப் 
ற்றிG ஜேசதிடைGக் ஜேகள்விப்
ட்� 
பிறகுமா?”

”ஆமாம்! நான் தாஜேw உன் நிடைல பெகட்�தற்குக் 
காரணம். நான் வீணாw ஜேவதாந்தமும், விரசமும் 



பெகாண்டு, ஏஜேதா உலகிஜேலஜேG நான்தான் புது 
நாGன்மார் என்று எண்ணிக்பெகாண்டு. 
கலிGாண
ந்தஜேம கூ�ாது என்று நிடைwத்துக் 
பெகாண்டிருந்ஜேதன். அதwாஜேலஜேG, உன்டைw நான்
கலிGாணம் பெசய்து பெகாள்� மறுத்ஜேதன். இந்த 
ஆறு வரு�த்தில் நான் அஜேwக 
ா�ங்கள் 
பெதரிந்து பெகாண்ஜே�ன். உலகில் வாழ்க்டைக 
இன்
ம் இருக்க ஜேவண்டுமாwால், மwபெமாத்த 
காதலிடைGக் கூடி வாழ ஜேவண்டும். 
ாடு
ட்டுப் 
பிடைழக்க ஜேவண்டும். 
லருக்கு நன்டைம தரும் 
காரிGம் பெசய்G முGல ஜேவண்டும். பெவட்டிக்கு 
ஜேவதாந்தம் ஜே
சிக் பெகாண்டு, 
ணத்டைதயும், 
காலத்டைதயும் 
ாழாக்கிக் பெகாண்டு இருக்கக் 
கூ�ாது. காந்தா நான் மணம் பெசய்து 
பெகாண்�வளுக்கு என்னி�ம் ஆடைச இருக்கக் 
காரணமில்டைல. எwக்கும் அவளி�ம் ஆடைச 
கிடை�Gாது. ஆwாலும் ஏஜேதா வாழ்ந்து வந்ஜேதன். 
உன்டைwக் கண்�து முதல், நீ அன்று மூட்டி 
விட்� காதல் பெ
ரிG 4ுவாடைலGாகி விட்�து. 
இனி உன்ஜேwாடு வாழ்ந்தால்தான் நான் 
வாழமுடியும் என்டைw நீ ஏற்றுக் பெகாள்.”



''அது எப்
டி முடியும்?”

''ஏன் முடிGாது? என்மீது உwக்கு ஆடைச 
இல்டைலGா? நிச்சGமாகச் பெசால் காந்தா. ஆடைச 
இல்டைலபெGன்றால் அடிக்கடி உன்டைwக் கண்டு 
ஜே
ச அனுமதிப்
ாGா? உன்டைwக் கன்wத்தில் 
அடித்தடைதக்கூ�ப் பெ
ாறுத்துக் பெகாண்�ாஜேG. 
ஜேதாட்�க்காரன் எதிரில் திட்டிஜேwன். பிறகும் 
என்னி�ம் சக4மாகஜேவ ஜே
சுகிறாஜேG! 
இருப்
டைத மடைறக்காஜேத என் மீது ஆடைச உண்டு 
உwக்கு முன்பு உன் ஆடைசடைG நான் 
வீணாக்கிஜேwன். இன்று நம்மிருவர் விருப்
மும் 
ஒன்று கலக்கட்டும்.''

''அதுதாஜேw முடிGாது.'' 

''ஏன் காந்தா முடிGாது?”

”நான் ஜேவபெறாருவனின் பெ
ாருள். என்டைw 
வறுடைமப்பிணியிலிருந்து மீட்டு, உலகில் 
நிம்மதிGாக வாழச் பெசய்யும் மிராசுதாரின் 
டைவப்
ாட்டி . ஆமாம் உமது மடைwவிGாக 



இருக்கத் தவம் கி�ந்ஜேதன். முடிGவில்டைல ஜேவறு
ஒருவன் பெ
ண்�ாஜேwன். அவன் விட்டுச் 
பெசன்றான். காட்டு ஜேரா4ாவாக இருந்ஜேதன். 
கவடைலயில் மூழ்கிஜேwன், துக்கத்தில் துடித்ஜேதன். 
கஷ்�த்தின் ஜேமல் கஷ்�ம் வந்தது. 
காப்
ாற்றஜேவா ஆதரவு தரஜேவா , ஐஜேGா 
ாவம் 
என்று பெசால்லஜேவா Gாரும் முன் வரவில்டைல. 
குடும்
த் பெதால்டைல பெகாட்டிற்று. விஷம் 
தடைலக்ஜேகறிற்று. ஜேசாமு! நான் வி
ச்சாரிGாக 
ஜேவண்டிG நிடைலயும் வந்தது. நான் குலமாதாக, 
குடும்
 வி�க்காக , உன் தர்ம
த்தினிGாக 
இருக்க அவாவிஜேwன். இன்று உwது கண்கடை� 
மGக்கும் காம வல்லிGாக இருக்கிஜேறன். 
ணம் 

டை�த்த நீ என்டைw மணந்து பெகாள்� மwமின்றி
டைகவிட்�ாய். ஜேவஜேறார் 
ணக்காரப் பெ
ண்டைண 
மணம் பெசய்து பெகாண்�ாய். வாழ்க்டைகயிஜேல 
வசீகரம் இல்டைல என்று இன்று 
வருத்தப்
டுகிறாய். ஏற்
ாரற்று கி�ந்த 
ஏடைழGாகிG நான் விதடைவGாகி 
ஜேவதடைwப்
ட்�ஜே
ாது எwக்கு வாழ்வு என்ற 
ஒன்று இருக்க முடியுமா? என் இ�டைமயும், 
அழடைகயும், அன்டை
யும், ஆவிடைGயும் உwக்கு 



அர்ப்
ணம் பெசய்G நான் முன் வந்ஜேதன். உன் 
காலடியிஜேல டைவத்ஜேதன். நீ உடைதத்துத் 
தள்ளிwாய். இப்ஜே
ாது என்டைw 
அடை�Gஜேவண்டுபெமன்று அடைலகிறாய், என் 
மwம் அந்நாட்களில் 
ட்� 
ாடு என்w என்
து 
உwக்குத் பெதரியுமா? ஒரு பெ
ண் தன் 
கூச்சத்டைதயும் விட்டு தன்டைwக் கலிGாணம் 
பெசய்து பெகாள்ளும்
டி கடிதம் எழுதவும் 
துணிந்தாள் என்றால் அவளுடை�G விருப்
ம் 
எவ்வ�வு அதிகமாக இருந்திருக்கும் என்
டைத 
எண்ணிப்
ார்த்தாGா? 
ணக்கார 
குடும்
த்தவராக இருந்தால் உமக்கு உள்�ம் 
என்ற ஒரு வஸ்து இருக்கும் என்
து கூ�த் 
பெதரிGாது ஜே
ாயிற்று. 


ணம் குடைறGக் குடைறG நீர் உமது 
டைவராக்கிGத்டைத விட்டு, ஒரு பெ
ண்டைண 
மணந்து பெகாண்டீர். அன்று என்டைw உதறித் 
தள்ளினீர். இன்று என்டைwத் துரத்திக் பெகாண்டு 
வருகிறீர். ஆwால், உமது பிடிக்கு அகப்
� 
முடிGாத உGரத்தில் நான் இருக்கிஜேறன். எwக்கு 
இப்ஜே
ாது வாழ்க்டைகடைGப் 
ற்றிG கவடைல 



இல்டைல. ஜேவண்டிGடைதப் பெ
றப் 
ணம், ஏவல் 
புரிG ஆட்கள், சிங்கார மாளிடைக, பெசல்வச் 
சாமான்கள், நடைககள், நாசூக்குகள் எல்லாம் 
காத்துக் பெகாண்டு கி�க்கிஜேறன், என் முகத்டைதத் 
தwது 'ஜேமாட்ச ஜேலாகம்’ என்று கருதும் ஒரு 
சீமானின் ஆதரவில் நான் இப்ஜே
ாது 
இருக்கிஜேறன். நீ என்டைwத் பெதாடைலவில் நின்று, 
கண்டு பெ
ருமூச்பெசறிGலாஜேம தவிர, அடை�G 
முடிGாது. நான் மாடியில் நிற்கிஜேறன். நீ 

டிக்கட்டில் நிற்கிறாய். நான் முன்பு அ
டைல. 
அப்ஜே
ாது ஆதரிக்க முன் வரவில்டைல , நீ . 
இப்ஜே
ாது நான் உன்டைw ஏற்றுக் பெகாள்� 
முடியுமா? ஜேமலும் மிராசுதார் என்wாவது...''
“அவன் மண்டை�யில் இடி விழட்டும் 
எwக்பெகன்w?"

''உமக்கு ஒன்றுமில்டைலதான். ஆwால் எwக்கு?'

''உwக்குப் 
ணத்தின் மீது அவ்வ�வு 
ஜே
ராடைசGா பிடித்து விட்�து?''

”ஜே
ராடைசGல்ல! அதன் அருடைமடைGத் பெதரிந்து 



பெகாண்ஜே�ன். அடை�ந்து இருக்கிஜேறன் அடைத 
இழக்க மwம் வருமா?”

''
ணந்தாwா பெ
ரிது?''

”சந்ஜேதகம் என்w? வாழ்க்டைகயில் 
ணம் 
பிரதாwமாக இருக்கும் விதமாகத்தாஜேw உலகம் 
இருக்கிறது. ஏடைழபெGன்றும், 
ணக்காரபெரன்றும்
இரு 4ாதிகள் உலகில் இல்லாமல் ஒஜேர 4ாதிGாக
இருந்தால், இந்த எண்ணம் எwக்கும் இராது. 
இந்தக் ஜேகள்வியும் பிறந்திராது. 
ணமின்றி 
எங்கள் குடும்
ம் 
ாடு
ட்�ஜே
ாது, 
ணமா 
பெ
ரிது என்று ஜேவதாந்தம் ஜே
சிக் பெகாண்டு, 
எங்கடை� Gாரும் காப்
ாற்ற முன் 
வரவில்டைலஜேG. 
ணம் எந்த விதத்திஜேலா 
என்னி�ம் வந்த பிறகுதாஜேw நான் 

ரிம�த்ஜேதாடு வாழ முடிந்தது என்று கூறிஜேwன்.
ஜேசாமு ஜேதம்பித் ஜேதம்பி அழ ஆரம்பித்தடைதக் 
கண்ஜே�ன். என்wால் அதற்கு ஜேமல் பிடிவாதம் 
பெசய்G முடிGவில்டைல . ஆகஜேவ, நான், ''அழாஜேத 
கண்ணா, நான் உன்டைw அதிகமாகத்தான் வாட்டி
விட்ஜே�ன். இஜேதா 
ார்! பெகாஞ்சம் சிரி , 



இன்wமும் ஏன் துக்கம். இஜேதா ஜே
ாதுமா, 
இன்பெwாரு முத்தம் தரட்டுமா. ஆ¿ா 
முகத்திஜேல இப்ஜே
ாது தாஜேw சந்ஜேதாஷம் 
ஜேதான்றுகிறது. ஜேசாமு. இப்
டி உன்டைwத் 
தழுவிக் பெகாண்டு பெகாஞ்சிக் குலவ நான் 
எவ்வ�வு நாட்கள் எண்ணி எண்ணிக் கி�ந்ஜேதன்
பெதரியுமா . விGர்டைவடைGத் துடை�த்துக் பெகாள். 
இஜேதா முந்தாடைwGால் துடை�த்துக் பெகாள். இனி 
உwக்கு நான் விருந்தாக இருப்ஜே
ன். 

Gப்
�ாஜேத. மிராசுதாரர் கண்களில் 

�க்கூ�ாது. விஷGம் அவர் காதுக்கு எட்�க் 
கூ�ாது. பெகாஞ்சம் ரகசிGமாக இருக்கட்டும். 
ஆwால் நீ தான் என் ஆடைச நாGகன் , என் இன்
க்
க�ஞ்சிGம், என் உல்லாசப் புருஷன் , என் 
உயிருக்குயிர், ஏன் இன்wமும் விம்முகிறாய் 
கண்ஜேண ! இஜேதா 
ார். இப்
டி இருந்தால் நான் 
மறு
டியும் ஜேகாபித்துக் பெகாள்ஜேவன் 
ார், 
ார் 
மடியிஜேல 
டுத்துக் பெகாண்�ாஜேG. என் மடிதான் 
உwக்கு மஞ்சமா? என்று ஜேசாமுவி�ம் பெகாஞ்சி 
விடை�Gாடிஜேwன். என்னி�ம் தஞ்சமடை�ந்த 
ஜேசாமு என் இதழ் சுடைவத்தான், முத்தம் தந்தான், 
இன்
 ஆற்றிஜேல நீந்திஜேwாம். ஆறு 



ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அடை�G முடிGாமற் 
ஜேசாமு இன்று என்னி�ம் அடை�க்கலம் புகுந்து 
விட்�ான் அடிடைம நம்
ர் இரண்டு என்று என் 
மwதிஜேல 
திவு பெசய்து பெகாண்ஜே�ன்.

ஜேசாமுவும் நானும் மிக்க சல்லா
த்ஜேதாடு சில 
நாட்கள் உதகமண்�லத்தில் இருக்க முடிந்தது. 
டைமசூர் ஜேரசுக்குச் பெசன்றிருந்த மிராசுதார் 
லத்த 
நஷ்�த்து�ன் உதடைக வந்தார். பெசன்டைwக்குப் 

Gணமாஜேwாம். ஜேசாமு நியூ ஜேமா�ார் 
கம்பெ
னியின் பெசன்டைw ஆபிசுக்கு ஜேவடைலடைG 
மாற்றிக் பெகாண்டு பெசன்டைw வந்து ஜேசர இரண்டு 
மாதங்கள் ஆயின், அதுவடைர எங்களின் இன்
க் 
கடைணக�ாகக் கடிதங்கள் இருந்தw. காதல் சுடைவ
பெசாட்�ச் பெசாட்�க் கடிதம் எழுதுவார் ஜேசாமு. 
நானும் மw மகிழ்ச்சிடைG அவருக்குத் 
பெதரிவிப்ஜே
ன். இருவரும் ஆவஜேலாடு ஒருவடைர 
ஒருவர் ஆலிங்கwம் பெசய்து பெகாள்ளும் நாளும் 
வந்தது.

ஜேசாமுவின் வரலாற்டைறக் கூற மறந்து 
விட்ஜே�ஜேw. அடை�ந்த ஆwந்தத்தில் அடைத 



மறந்ஜேதன். என்டைw பெவறுத்து ஜேவதாந்தத்டைத 
துடைணக் கடைழத்துக் பெகாண்டு தீர்த்த 
Gாத்திடைரக்கு கி�ம்பிw ஜேசாமு, ஜேமாட்�ார் 
ஏ4ண்�ாகி ஜேமாகணாஸ்திரத்தால் தாக்கப்
ட்டு 
என்டைw வந்தடை�வதற்கு முன்wால் 
ரம் 
பெ
ாருடை� நாடி 
ல 
ல குருமாடைர 
அடுத்தாராம், ஜேவதாந்தம், சித்தாந்தம் 

யின்றாராம். பூடைசகள் 
லப்
ல பெசய்தாராம். 
ஒவ்பெவாரு குருவும் ஒவ்ஜேவார் விதமாw வழி 
காட்டிwார்க�ாம். ஆண்�வடைwக் காண. 
ஒவ்பெவாரு வழியும் ஒவ்பெவாரு ஆயிரம் 
ரூ
ாடைG விழுங்கிற்ஜேறபெGாழிG, ஆண்�வ 
தரிசwம் ஆலGத்தில் காண்
ஜேதாடு நின்று 
விட்�தாம். ஜேலாகஜேம மாடைG, வாழ்வஜேத 
அநித்திGம் என்று ஜே
ாதித்த குருமார்கள், 
பெராக்கத்டைதப் 
ற்றி அக்கடைர பெகாண்�டைதயும் 
ஒரு பூசா முடைறடைG மற்ஜேறார் பூசா முடைறக்காரர் 
குடைற கூறுவடைதயும் ஒரு தத்துவத்டைதக் கூறி. 
மற்ஜேறார் தத்துவத்டைத ஒருவர் ஜே
ாதிப்
டைதயும், 
எல்லா தத்துவக்காரரும் 
ணத்தினி�ம் 
மட்டுஜேம 
ரம
க்தி பெகாண்டிருப்
டைதயும் 
ஜேசாமு பெதரிந்து பெகாள்� பெநடுநாட்கள் 



பிடித்தwவாம். அனுமத் உ
வாசிக�ாம் 
மாகாளிடைGக் கூப்பிட்� ஜே
ாது வரவடைழக்கும் 
மகா மந்திரவாதிக�ாம் மற்றும் Gாராஜேரா. 
ஜேசாமுவுக்கு இருந்த மதப் பித்டைத சாக்காக 
டைவத்துக் பெகாண்� மட்டும் பெகாள்டை�யிட்டுக் 
பெகாழுத்தார்க�ாம். 
ணம் குடைறGக் குடைறG 
தாயின் திட்டு அதிகரித்ததாம். இவரின் புத்தியும் 
துலங்கிற்றாம். பிறகுதான் வ�நாட்டில் உள்� 
ஒரு வக்கீலின் மகடை� மணந்து பெகாண்டு 
வாழ்க்டைகடைG ந�த்திwார். தாயும் 
காலமாwார்கள். 
ம்
ாயில் ஜேமாட்�ார் 
கம்பெ
னி ஒன்றில் ஜேவடைலக்கு அமர்ந்தார். அதன்
உதடைக பிராஞ்சுக்கு சீசனுக்காக தன் 
மடைwவியு�ன் வந்திருந்த ஜே
ாதுதான் என்டைwக் 
கண்�ார்.

பெசன்டைwயிலிருந்து ஜேசாமு வந்த பிறகு 
மிராசுதார் , கண்களுக்குத் பெதரிGாத
டிதான் 
எங்கள் சந்திப்பும் சல்லா
மும் இருந்து வந்தw. 
ஆwால் நாங்கள் மிராசுதாரின் கண்கடை� 
ஏய்த்ஜேதாஜேம தவிர, காடைத அடை�த்து டைவக்க 
முடியுமா? மிராசுதார், அடிக்கடி என்னி�ம் 



உறுமத் பெதா�ங்கிwார். ஜேசாமுவி�ம் கூறும் 
ஜே
ாபெதல்லாம், ”கி�க்கிறான் தள்ளு, நான் 

ார்த்துக் பெகாள்கிஜேறன்.'' என்று 
டைதரிGமூட்�லாwார். மிராசுதார் என் மீது 
பெகாண்டிருந்த ஆடைச இந்த வதந்திக�ால் 
மட்டும் குடைறந்து விட்�தாகக் 
கூறுவதற்கில்டைல. அவருடை�G பெ
ாக்கிஷமும் 
வறண்டு வரத் பெதா�ங்கிற்று. ஆகஜேவ 
ஜேசாமுவி�ம் நான் காசு எதிர்ப்
ார்த்து ஜேநசங் 
பெகாள்�வில்டைல என்ற ஜே
ாதிலும், அவராகப் 

ணம் தரும் ஜே
ாது கூறிவி� மwம் வரவில்டைல .
ருக்குவின் ஜேதாடும் பெதாங்கட்�மும், ஜேநாட்டும் 
ரூ
ாயுமாக மாறிw. அவ�து தங்கச் சங்கிலியும், 
தாழம்பூ வடை�Gலும் என்னி�ம் 
ண 
ரூ
த்திஜேல வந்தw. இடைவகடை� ஜேசாமு 
கூறவில்டைல, நான் ஜேகள்விப்
ட்�து. தwது 
மடைwவியி�ம் பெதாந்தரவு பெசய்து நடைககடை�க் 
கழற்றி விற்று எwக்கு 
ணம் தருவதாகக் கூற 
ஜேசாமு எப்
டி சம்மதிப்
ார்? நான் 
ஜேகட்கும்ஜே
ாபெதல்லாம் இந்த மாதத்தில் 
கமிஷன் அதிகம் கிடை�த்தது என்று பெ
ாய் 
கூறுவார். அவருக்கு அவரது மடைwவி, நான் 



இருந்திருக்க ஜேவண்டிG இ�த்தில் வந்து 
நின்றவள் - நடைககடை� மட்டுமா இழந்தாள், 

ாவம் கலங்கியிருப்
ாள். கதறியிருப்
ாள். நான்
என்w பெசய்வது? நான் வாழ ஜேவண்டுமாwால், 
இடைதக் கவனித்தாலா முடியும்? பிறர் அழ , 
அதுதான் வாழும் ஜே
ர் வழி உலகில் நான் 
ஒருத்திதாwா? வட்டிக்காரர்கள் வாழ்கிறார்கஜே�. 
நான் மட்டும் ஏன் வீண் ஜேவதாந்தம் 
டித்தும் 

ாழ்
� ஜேவண்டும். ஒருவர் வாழ மற்பெறாருவர் 

ாழாக ஜேவண்டுமா என்று என்டைwக் ஜேகட்�ால் 
கூ�ாது என்றுதான் பெசால்லுஜேவன். ஆwால், நீ 
வாழ்வது அவ்விதமாக இருக்கிறஜேத ருக்கு தன் 
கணவடைw பிரிந்து வாழுகிறாஜே�. நடைககள் 
ஜே
ாய் விட்�w என்று பெநாந்து பெகாள்கிறாஜே�. 
அவளுடை�G கஷ்�த்துக்கு நீதாஜேw காரணம். 
அவள் அழ , நீ சிரித்துக் பெகாண்டு சிங்காரிGாக 
வாழ்கிறாஜேG, தகுமா? என்று ஜேகட்பீர்கள். நான் 
பெசால்லுகிஜேறன். தகாதுதான். ஆwால் என்டைwக் 
ஜேகட்கிறீர்கஜே�, மற்றவர்கடை�க் ஜேகட்
துதாஜேw 

லருடை�G சிங்கார வாழ்வு 
இவ்விதமாகத்தாஜேw இருக்கிறது? 
என்டைwப்ஜே
ால் இன்
த்டைத விற்
வடைரத்தாஜேw



குடைற கூறுகிறீர்கள். இடைதயும் பெகா�ாது 
ஏய்த்துப் பிடைழக்கும் ஜே
ர்வழிகள் ஏடைழகளின் 
ஏமாளித்தwத்டைதத் தwக்குச் சாதகமாக்கிக் 
பெகாண்டு பெசாகுசாக வாழ்ஜேவார் இல்டைலGா? 
இஜேதா என் மிராசுதாரரின் வாழ்வு இன்
மGம், 
அவரது 
ண்டைணGாள் 
கல் 
ட்டினி. இடைதயும்
ஜேகளுங்கள், இத்தடைகG முடைறஜேG கூ�ாது என்று 
பெசால்லுங்கள். உலகத்டைத ஒழுங்காக அடைமத்து 
விடுங்கள். நான் மட்டுமா? ஏய்த்துப் பிடைழக்கும் 
எவருக்கும் இ�மில்லாத
டி பெசய்து விடுங்கள். 
அது நல்லது என்ஜே
ன், என்டைw மட்டும் 
தண்டித்து விட்டு பிறடைரச் சும்மா 
விட்டுவிடுவபெதன்றால்,
அது தகாது.

என்னுடை�G �ாம்பீக வாழ்வுக்கு ஏற்ற விதமாக 
ந�ந்து பெகாள்� ஜேசாமு முGன்றதில் அ
ாரமாw 
பெசலவு ஏற்
ட்டுக் பெகாண்ஜே� வந்தது. 
ஜேவடைலயும் ஜே
ாயிற்று. ஜேவறு ஜேவடைலக்குச் 
பெசல்லவில்டைல. தாஜேw GாடைரஜேGா பிடித்து ஒரு 
ஜேமாட்�ார் ஏபெ4ன்சி எடுத்தார். அதற்கு 
ாக்கி 
இருந்த நடைககள் அ�கு . 
ாவம், தwது 



நிடைலடைG மட்டும் என்னி�ம் காட்டிக் 
பெகாள்வதில்டைல. ஜேசாமு மட்டுமா? மிராசுதாரஜேர
சற்று அ�ங்கிக் கி�ந்தார். அவருக்கு வறட்சி, 
ஆகஜேவ ஜேசாமு விஷGமாக கண்டுங் காணாது 
இருந்து விட்�ார். இவ்விதமாகஜேவ 
மூன்றாண்டுகளுக்கு ஜேமல் ந�ந்தது.

ஜேசாமு, என் ஆடைச நாGகwாக இருக்க ஜேவண்டி 
சூதும், வஞ்சடைwயும் பெ
ாய்யும் நிடைறந்த 
ந�த்டைதகடை� பெசய்து வந்து, அதிக 
ழக்கமாகி 
விட்�து. Gாஜேரா லிலி என்ற ஆங்கிஜேலா இந்திG 
ஜேலடிGாம். வGது அவடைw வி� அதிகமாகஜேவ 
இருக்கும். அவடை�ப் பிடித்துக் பெகாண்டு ஆ�த் 
பெதா�ங்கிwான். என் காதுக்கு இது முதன் முதல் 
எட்டிGஜே
ாது நான் கண்டித்ஜேதன். இனி என் 
வீட்டு வாயிற்
டி ஏறக்கூ�ாது என்ஜேறன். 
'இல்டைல கண்ஜேண! விGா
ார சம்
ந்தமாக 
அவளி�ம் 
ழகிஜேwன். உன்டைw நான் 
விடுஜேவஜேwா மறப்ஜே
ஜேwா’ எw பெகஞ்சிwான். 
ஆwால் காரிGம் மிஞ்சிக் பெகாண்ஜே� வந்தது. 
ஜேசாமுவின் ந�த்டைதடைG மிராசுதாரஜேர எwக்கு 
எடுத்துக் கூறி, எச்சரித்து வந்தார். ஜேசாமுவின் 



பெகட்� குணம் பெதரிந்தால் நான் அவடைw விட்டு 
விடுஜேவன், தwக்கு முழுச் பெசாந்தம் ஏற்
டும் 
என்று மிராசுதாரர் எண்ணிwார்.

”காந்தா! டைக சலிக்காதுதாஜேw உwக்கு நான் 

ணம் பெகாடுத்ஜேதன். கடை�சியில் 
துஜேராகம்தாஜேw பெசய்தாய்”

''துஜேராகபெமன்w பெசய்ஜேதன். நமது குடும்
ச் 
பெசலவுக்கு ஏற்ற
டி உம்மால் 
ணம் தர 
முடிGவில்டைல. ஏஜேதா 
ாலிG சிஜேwகமாயிற்ஜேற 
என்று ஜேசாமுடைவக் ஜேகட்ஜே�ன். அதwால்தாஜேw 
காலந்தள்� முடிகிறது. உமது வருவாய் குடைறந்து
விட்�து என்
தற்காக எந்தச் பெசலடைவக் 
குடைறத்துக் பெகாள்� முடிகிறது?”

”முடியுமா? முடிGாததுதான். பிறந்தது முதல் 

ணத்திஜேலஜேG புரண்�வள்.”

''ஜே
ாதும் நிறுத்துங்கள். பிறக்கும்ஜே
ாது Gாரும் 
தங்கக் கவசத்ஜேதாடு பிறப்
தில்டைல, 
கஷ்�ப்
ட்டுக்பெகாண்டு தான் இருந்ஜேதன். 



உம்டைம Gார் என்டைw இழுத்து இப்
டி 
பெசலவிட்டு வாழும் வாழ்க்டைகயில் பெகாண்டு 
வரச் பெசான்wது?”

''சரிGாw ஜேகள்வி. "

''நன்றாக வாழ்ந்து பெகாண்டிருந்தவள்” 
திடீபெரன்று எப்
டி வாழ்க்டைகடைG மாற்றிக் 
பெகாள்வது? நாலு ஜே
ர் டைக தட்டிக் ஜேகலி 
பெசய்Gமாட்�ார்க�ா? உங்களுக்குத் தாஜேw அது 
ஜேகவலம். மிராசுதார் 
ாடு தீர்ந்து விட்�து. 
காந்தா 
ாடு காய்ந்து விட்�து என்று 
கூறுவார்கஜே�. அக்குடைற வராமல் 
ார்த்துக் 
பெகாள்கிஜேறஜேwபெGாழிG எwக்பெகன்w உம்மீது 
ஆடைச குடைறந்து விட்�தா ? ஜேசாமு மீது ஆடைச 
புரண்ஜே�ாடுகிறதா?''

”ஆடைச இல்லாமல்தாwா அவன் ஜே
ருக்கு உயில்
எழுதியிருக்கிறாய்?”

''உயில் எழுதிஜேwwா? நாwா?”



”உயிபெலன்றால் உயிஜேல தான் உன் ஜே
ருக்கு 
20,000 ரூ
ாய்க்கு இன்ஷியூர் பெசய்திருக்கிறாஜேG, 
அது நீ இறந்து விட்�ால் அவனுக்குத்தாஜேw 
ஜே
ாய்ச் ஜேசர ஜேவண்டுபெமன்று 
எழுதியிருக்கிறாய்.''

”அப்
ா! அடைதGா பெசான்னீர்கள். அதற்குப் 

ணம் அவஜேர பெகாடுக்கிறார். வந்தால் அவஜேர 
எடுத்துக் பெகாள்கிறார். நமக்கு என்w இதிஜேல 
நஷ்�ம்?”

''பெராம்
 நிGாGந்தான்”

”சரி சரி ஜே
ச்டைச நிறுத்தும், என் இஷ்�ம்.”

"ஆமாம்! உன் இஷ்�ப்
டிதான் காரிGம் 
ந�க்கிறது. ந�க்கட்டும், நீ அவடைw 
நம்பிக்பெகாண்டு இரு. அவன் லிலிடைG இழுத்துக்
பெகாண்டு திரிGட்டும்.''

”லிலிஜேGா�ாவது திரிGட்டும். ஜேராஜேசா�ாவது 
அடைலGட்டும், எwக்பெகன்w? நான் எப்
டி 



அவடைர கட்டுப்
டுத்த முடியும். நான் உம்டைமப் 
பிரிG இடைசகிஜேறwா? அது ஜே
ால அவருக்கும் 
நான் மட்டும் ஜே
ாதவில்டைல அடைலGட்டும்.”

”அடைலGட்டும், பெதாடைலGட்டும், உன் 
உயிடைரயும் ஜே
ாக்கட்டும். எwக்பெகன்w”

''என் உயிடைரப் ஜே
ாக்கத்தான் நீங்கள் 
உதித்தீர்கஜே�. அவர் ஏன் ஜே
ாக்குகிறார்.”

”ஏஜேwா ? உன் உயிர் ஜே
ாwால் எwக்காக 20,000 
ரூ
ாய் வரப் ஜே
ாகிறது” என்று மிராசுதாரர் 
ஜேகட்�ார். இந்தச் சம்
ாஷடைண எwக்கு 
சஞ்சலத்டைதயும், திகிடைலயும் உண்�ாக்கிற்று. 
என் உயிருக்ஜேக ஆ
த்து வருஜேமா என்று 
அஞ்சிஜேwன்.

மிராசுதாருக்கும், எwக்கும் ந�ந்த காரமாw 
ஜே
ச்சிஜேல என்னி�ம் கடை�சிGாக அவர் கூறிG 
வார்த்டைத என் மwத்தில் பெ
ருந் திகிடைலக் 
கி�ப்பிவிட்�து. ஒரு ஜேவடை� 
ணத்துக்கு 
ஆடைசப்
ட்டுக்பெகாண்டு ஜேசாமு... சீச்சி , என் மீது 



அவருக்கு எவ்வ�வு பிரிGம். என் பெ
ாருட்டு 
எவ்வ�வு பெசாத்துப் ஜே
ாயிற்று. ருக்குடைவக் கூ� 
மறந்தார். அவர் ஜேகவலம் 
ணத்துக்காக என் 
உயிடைரப் ஜே
ாக்குவாரா? ஜேச, ஒருக்காலும் 
பெசய்Gமாட்�ார். ஆமாம் என் மீது 
ஆடைசயிருந்தால் ஏன் அந்த ஆங்கிஜேலா மாடைதக் 
கட்டி அழுகிறார். இது ஒரு ஜே
ச்சாகுமா? ஏஜேதா 
ஆண் பிள்டை�தாஜேw அவளி�ம் ஒரு மGக்கம். 
அதற்காக என்டைwக் பெகால்லத் துணிவாரா? 
ஒருக்காலும் இல்டைல. மிராசுதார் வீணாக 
மிரட்டுகிறார் என்று நாஜேw எண்ணிக் 
பெகாண்ஜே�ன். ஒரு விதமாw 
Gம் என் மwதில் 
புகுந்துவிட்�து. மருண்� கண்ணுக்கு இருண்� 
இ�பெமங்கும் ஜே
ய் என்
ார்கஜே�. அது ஜே
ால 
எwக்குச் ஜேசாமுவின் ஜே
ச்சும் ந�த்டைதயும் 
வரவர திகிடைலக் கி�ப்
 ஆரம்பித்தது. சந்ஜேதகம் 

லமாகி விட்�து. முதல் நாள் சற்று 4ாக்கிரடைத-
Gாகஜேவ ந�ந்து பெகாண்டு வந்ஜேதன். லிலியின் 
ந�வடிக்டைககடை�யும் கவனித்து கூற ஏற்
ாடு 
பெசய்ஜேதன். மிகவும் சீர் குடைலந்த என் வாழ்வில் 
பெசந்ஜேதன் ஜே
ால் வந்து ஜேசர்ந்தார் என்று 
ஜேசாமுடைவ நான் எண்ணிGது ஜே
ாய், எந்த 



ஜேநரத்தில் என்w ஆ
த்து வருஜேமா என்று அஞ்சத்
பெதா�ங்கிஜேwன். ஆwால் ஜேசாமு எப்ஜே
ாதும் 
ஜே
ாலஜேவ என்னி�ம் பிரிGமாகஜேவ ந�ந்து 
வந்தார். ருக்குடைவக் கூ�த் தாய் வீட்டுக்கு 
அனுப்பிவிட்�ார்.

திடீபெரன்று ஒரு திwம் ருக்கு இறந்து விட்�தாகத்
தந்தி வந்தது. ஜேசாமுவும் ஊருக்கு பெசன்று 
இரண்டு வாரங்கள் கழித்து பெசன்டைwக்குத் 
திரும்பிwார். திரும்பிGவர் மடைwவி 
இறந்ததற்காகத் ஜேதம்பி அழவில்டைல . துளியும் 
துக்கங் காட்�வில்டைல. ஆwால் என் 
ஆச்சரிGத்டைதயும், 
Gத்டைதயும் கி�ப்பி விட்�து 
அதுவல்ல. ஜேசாமுவி�ம் 
ணம் தாரா�மாக 
ந�மா�த் பெதா�ங்கிற்று. 
ணம் ஏது என்று 
விசாரித்ஜேதன். ருக்கு 5,000 ரூ
ாய்க்கு இன்ஷ்யூர் 
பெசய்Gப்
ட்� பெசய்தி கிடை�த்தது. ருக்கு 
இறந்தால் 
ணம் கணவனுக்கு என்று இன்ஷ்யூர் 
இருந்ததாம். ருக்கு இறக்கவில்டைல. 
பெகால்லப்
ட்�ாள் என்று உ�ஜேw எwக்குத் 
ஜேதான்றிற்று. 
ணத்துக்காக பெமள்� பெமள்�க் 
பெகால்லும் ஏஜேதா ஒரு வடைக விஷத்டைதக் 



பெகாடுத்துச் ஜேசாமு தன் பெசாந்த மடைwவிடைGக் 
பெகான்று விட்�ான் என்று மிராசுதார் கூறிwார். 
சுத்த அ
ாண்�ம் 
ழி என்று மிராசுதாரி�ம் நான்
வாதிட்ஜே�ன். ஆwால் என் மwதில் மிராசுதார் 
கூறிGஜேத உண்டைம என்று ஜேதான்றிற்று. 
இGற்டைகGாக மரணமடை�வது ஜே
ால் ஏஜேதா 
சூது பெசய்துதான் ஜேசாமு ருக்குடைவக் 
குற்றுயிராக்கித் தாய் வீட்டுக்கு அனுப்பிwான் 
என்று தீர்மானித்ஜேதன். ஆwால் ஜேசாமுடைவ நான் 
எப்
டி ஜேகட்
து?

இன்ஷ்யூர் கம்பெ
னிக்கு எழுதி, நான் இறந்தால் 
ஜேசாமுவுக்குப் 
ணம் ஜே
ாய்ச் ஜேசரஜேவண்டும் 
என்
டைத மாற்றிவிட்�ால், என் உயிருக்கு 
ஆ
த்து இராதல்லவா? அதுஜேவ நல்ல ஜேGாசடைw,
என் பெ
Gருக்கும் எழுத ஜேவண்�ாம். உன் தங்டைக
ஜே
ருக்கு எழுதிவிடு என்று மிராசுதார் கூறிwார். 
இடைதச் பெசய்Gத்தான் சமGம் 
ார்த்துக் 
பெகாண்டிருந்ஜேதன். ஜேசாமுவுக்குச் சந்ஜேதகம் 
வராத விதத்திஜேல காரிGத்டைத ந�த்த 
எண்ணிஜேwன். ஏபெwனில் நான் உயிடைரயும் 
இழக்க விரும்
வில்டைல. இன்ஷ்யூர் விஷGத்தில்



நான் அவசரப்
ட்டு ஏதாகிலும் பெசய்தால் ஜேசாமு 
ஜேகாபித்துக் பெகாண்டு என் சிஜேwகஜேம 
ஜேவண்�ாபெமன்று கூறிவிடுவார். அல்லது 
ணம் 
இல்லாமற் ஜே
ாwால் ஜே
ாகிறது என்று 
ழி 
தீர்க்க என்டைwக் பெகால்ல முGன்றால் என்w 
பெசய்வது என்று 
லவிதமாw 
Gம் பிடித்துக் 
பெகாண்�து. ஜேசாமுவின் 
க்கத்தில் 
டுத்துத் 
துாங்க 
Gந்ஜேதன். அவன் பெகாண்டு வரும் 
சிற்றுண்டி, அவன் அனுப்பும் �ானிக் 
இடைவகடை�க் கூ� உ
ஜேGாகிப்
தில்டைல. 
எதிஜேல என்w விஷம் கலந்திருக்குஜேமா என்ற 

Gமாகஜேவ இருந்தது.


Gங்பெகாண்� எwக்குச் ஜேசாமு, 
டைழG
டி 
தீர்த்த Gாத்திடைர ஜே
ாwால் என்w? அவனுக்கு 
இன்
மூட்டும் என்டைw அவwால் 
வாழ்க்டைகடைG வடை�த்துக் பெகாண்டு 
வி
சாரிGாw என்டைw - வி
சாரிGாகியும் 
அவனுக்கு விருந்தான் என்டைwக் பெகான்று 

ணம் பெ
ற எண்ணிடும் ஜே
ர்வழி தீர்த்த 
Gாத்திடைரக்குத்தாwா ஜே
ாகஜேவண்டும். 
ரஜேலாக
Gாத்திடைரக்குப் ஜே
ாwால்தான் என்w? 



என்னி�ம் ஆடைச ஜே
ாய், என் 
ணத்டைத எவஜே�ா
ஒரு சட்டை�க்காரிக்குக் பெகாடுக்கத் துணிந்த 
பிறகு, ஜேசாமு இறந்தால் என்w? அவடைwக் 
பெகான்றால்தான் என்w? என்று ஜேகா
ம் 
உண்�ாயிற்று.

இந்தச் சமGத்தில் எங்கள் வீட்டு 
ஜேவடைலக்காரியின் சிறு பெ
ண் இறந்துவிட்�து. 
ஜேநாய் பெநாடி ஒன்றுமில்டைல. குழந்டைத இறந்த 
பெசய்திடைGக் கூறிG ஜேவடைலக்காரி மூலம் ஒரு 

Gங்கரமாw உண்டைம பெவளிGாயிற்று. 
அதாவது என்டைwக் பெகால்ல ஏற்கwஜேவ ஏற்
ாடு
பெசய்து விட்�ான் என்
து.

அவன் தரும் தின்
ண்�ங்கடை� நான் 
தின்wாத்தால் எwக்கு விஷமூட்�ச் ஜேசாமு 
விசித்திரமாw முடைறடைGக் டைகGாண்�ான். அது 
என்டைwக் பெகால்லுவதற்குப் 
திலாக 
ஜேவடைலக்காரப் பெ
ண்டைணக் பெகான்றுவிட்�து.

ஒரு நாள் ஜேசாமு எwக்கு 4வ்வாது �ப்பி ஒன்று 
வாங்கி பெகாடுத்தான். புருவத்துக்கு 4வ்வாது 



கலந்த டைம பூசிக் பெகாள்வது வழக்கம். நான் 
மறந்தாற்ஜே
ால் அந்த �ப்பிடைG எங்ஜேகா 
டைவத்துவிட்ஜே�ன். அது காணாமற் 
ஜே
ாய்விட்�து. அது ஜேவடைலக்காரப் 
பெ
ண்ணி�ம் அகப்
ட்�தாம். அடைதத் தான் 
அந்தப் பெ
ண் பிரதி திwம் புருவத்துக்குப் பூசிக் 
பெகாண்ஜே� வந்தாள். அது பெமள்� பெமள்� அவள்
உயிடைரப் ஜே
ாக்கும் விஷம் கலந்த 4வ்வாது. 
அந்தப் பெ
ண் குழந்டைதயின் அழடைக வர்ணித்த 
ஜேவடைலக்காரி , என் 4வ்வாது �ப்பிடைG எடுத்துச்
பெசன்று பூசிக்பெகாண்டு வந்த பெசய்திடைGக் 
கூறிwாள். அடைதக் ஜேகட்�தும் எwக்கு 
என்wஜேமா சந்ஜேதகம் ஜேதான்றிற்று. அந்த 
�ப்பிடைG எடுத்து வரச் பெசால்லி மிச்சமிருந்த 
4வ்வாடைத ஒரு �ாக்�ரி�ம் அனுப்பிச் 
ஜேசாதிக்கச் பெசய்ததில், அதில் ஒரு வடைகGாw 
விஷம் கலந்திருப்
டைதக் கூறிwார். இன்wமும் 
சும்மா இருக்க என் மwம் இ�ந்தருமா? 
4வ்வாதில் விஷமிட்டு என்டைwக் பெகால்லத் 
துணிந்தாஜேw, 
ாதகன் என்று என் மwம் 

தறிற்று. எவ்வ�வு உறவாடிஜேwன். கடை�சியில் 
எவ்வ�வு துஜேராக சிந்தடைw பெகாண்�ான் ஜேசாமு.



என் உயிடைரக் துடித்துவிட்டு அவன் லிலியு�ன் 
குலாவிக் பெகாண்டிருக்க விடுஜேவwா? அவன் 
எwக்குப் 
Gணற்றுப் ஜே
ாwான். ஆகஜேவ அவன்
இனி எwக்குத் ஜேதடைவயில்டைல. 
Gணற்றுப் 
ஜே
ாwது�ன், என் உயிருக்கு உடைல டைவக்கவும் 
துணிந்தான். ஆகஜேவ அவன் உலகில் இருக்கவும் 
வி�க் கூ�ாது என்று தீர்மானித்ஜேதன். என் 
ஆடைசடைG மறக்க அவன் துணிந்தஜே
ாது 
அவனி�ம் நான் ஏன் 
ாசம் காட்� ஜேவண்டும். 
அவன் என்டைwக் பெகால்லும் முன்பு நாஜேw 
அவடைwக் பெகால்லுவது என்று துணிந்ஜேதன்.

பெகாடைல ந�ந்த இரவு - மிராசுதார். என்னி�ம் 
ஒரு கடிதத்டைதக் பெகாடுத்தார். அது லிலி வீட்டு 

ட்லரி�மிருந்து பெ
ற்ற கடிதம். அதில் 
ஆங்கிலத்தில் இருந்தடைத அவர் 
டித்து 
வி�க்கிwார். ஜேரா4ா புஷ்
த்தில் திராவக 
ரூ
மாw விஷத்டைதத் பெதளித்து எwக்குத் தருவது
என்றும், அது உயிடைரப் ஜே
ாக்கி விடுபெமன்றும் 

ணம் விடைரவில் கிடை�க்கு-பெமன்றும் ஜேசாமு 
லிலிக்கு கடிதத்தில் எழுதியிருந்தான். 
ணம் 
பெ
றாமல், வர ஜேவண்�ாம் என்று லிலி 



கடுடைமGாw உத்தரவு விட்�தால் ஜேசாமு ஜேரா4ா 
புஷ்
த்தில் விஷமிட்டு என்டைwக் பெகால்ல 
'பி�ான் ஜே
ாட்டு விட்�ான். லிலி குடித்து 
மGங்கியிருந்த ஜேவடை�யில் 
ட்லர் 
இக்கடித்டைதயும், ஜேசாமு எழுதிG ஜேவறு 
கடிதங்கடை�யும் எடுத்து வந்து மிராசுதாரி�ம் 
பெகாடுத்தான். அவன் மிராசுப் 
ண்டைணயில் ஒரு 
காலத்தில் ஜேவடைல 
ார்த்தவன்.

இக்கடிதத்டைதக் கண்�தும், என்டைwயுமறிGாமல் 
என் கண்களில் நீர் பெ
ருகிற்று. மிராசுதாரர், 
”டை
த்திGஜேம அவன் வந்தால், வராஜேத என்று 
கூறிவி�லாம். ஏன் 
Gம்” என்று ஜேதற்றிwார். 
''ஜேவண்�ாம் இன்று ஒரு இரவு மட்டும் என் 
இஷ்�ப்
டி ந�க்க உத்திரவு பெகாடுங்கள் என்று 
பெகஞ்சிஜேwன். அவரும் சம்மதித்தார்.

இரவு ஜேசாமு வந்தான். வாட்�மற்ற முகம், 
வஞ்சடைw துளியும் பெதரிGாத
டி ந�ந்தான். 
டைகயிஜேல நான் எதிர்
ார்த்த ஜேரா4ா இருந்தது. 
நானும் நன்றாகஜேவ நடித்ஜேதன். ஜேரா4ாடைவப் 
பெ
ற்றுக் பெகாண்ஜே�ன். ஏஜேதா ஜேவடைலGாக 



உள்ஜே� ஜே
ாவது ஜே
ால் ஜே
ாய், அந்த 
ஜேரா4ாடைவ டைவத்துவிட்டு, நான் வாங்கி 
டைவத்திருந்த ஜேரா4ாடைவத் தடைலயில் அணிந்து 
பெகாண்டு ஜேசாமுவி�ம் வந்து பெகாஞ்சலாஜேwன். 
4டை�யில் ஜேரா4ா இருப்
டைதத் பெதரிந்து 
பெகாண்� ஜேசாமு மிக்க மகிழ்ச்சி அடை�ந்தான்.

”ஜேசாமு உன்டைw ஒரு ஜேகள்வி ஜேகட்கப் 
ஜே
ாகிஜேறன்” என்று நான் ஜே
ச்டைச துவக்கிஜேwன்.

''ஒராயிரம் ஜேகள் ஒய்Gாரி” என்றான் ஜேசாமு.

”எwக்கு நீ 4வ்வாது வாங்கிக்பெகாண்டு 
வந்தாஜேG, அது 4வ்வாதுதாwா?" என்று 
ஜேகட்ஜே�ன்.
”ஆமாம், ஏன்? என்w விசித்திரமாw ஜேகள்வி” 
என்று ஜேசாமு ஜேகட்டுவிட்டுச் சிரித்தான். ஆwால் 
அவன் முகத்தில் சிறிது 
Gமும் தட்டிற்று.

”அந்த 4வ்வாது ஒரு பெ
ண்ணின் உயிடைரத்தான் 
ஜே
ாக்கிற்று” என்று நான் துணிந்து கூறிஜேwன்.



”என்w காந்தா விடுகடைத ஜே
சுகிறாய்” என்று 
ஜேகட்�ான் ஜேசாமு. அவன் குரலில் நடுக்கம் 
உண்�ாயிற்று.

”�ாக்�ரின் 
ரீட்டைச ந�ந்தது” என்று நான் 
பெசான்ஜேwன்.

”டை
த்திGமா, உwக்கு? உ�றுகிறாய்! 
4வ்வாதுக்கும் �ாக்�ருக்கும் என்w சம்
ந்தம்?'' 
என்று ஜேகலி ஜே
ால் ஜேசாமு ஜே
சிwான். ஆwால் 
முகத்திஜேல விGர்டைவ முத்து முத்தாகத் ஜேதான்றி 
விட்�து.

”4வ்வாதில் கலந்திருந்த விஷத்துக்கு என்w 
பெ
Gர்” என்று டைதரிGமாகஜேவ நான் ஜேகட்ஜே�ன்.

”இது என்w கிரகசாரம் காந்தா? நீ கூறுவது 
எwக்பெகான்றுஜேம புரிGவில்டைலஜேG” என்றான் 

ாசாங்குக்காரன் 
ாதகன்.

”புரிGாது, ஆwால் எwக்குப் புரிந்து விட்�து. 
என் உயிரின் விடைல 20,000 ரூ
ாய் அல்லவா?" 



என்ஜேறன் நான்.

''நான் இனி அடைரக்ஷணமும் இங்கு 
இருக்கமாட்ஜே�ன். உன் 
ணத்துக்காக உன்டைwக்
பெகால்ல நான் உwக்கு 4வ்வாதில் விஷமிட்டுக் 
பெகாடுத்ஜேதwா? இது என்w அ
ாண்�ம் என்று 
கூறிக்பெகாண்ஜே� ஜேசாமு. "ஏஜேதா ஒரு காகிதம் 
பெகாடு. என் பெ
Gருக்கு நீ எழுதி டைவத்திருக்கும் 
இன்ஷ்யூர் பெதாடைகடைG மாற்றிவிட்டு, நான் 
பெவளிஜேG ஜே
ாகிஜேறன். அடைர விநாடிகூ� இந்தப்

ழிச்பெசால்டைலக் ஜேகட்� பிறகு, அந்தப் 

ணத்துக்கு நான் பெசாந்தக்காரwாக 
இருக்கமாட்ஜே�ன். Gார் ஜே
ருக்கு மாற்றி எழுத 
ஜேவண்டும் பெசால்” என்று ஜேகா
த்து�ன் 
ஜேகட்
வன் ஜே
ால் ஜேசாமு நடித்தான்.

”லிலி ஜே
ருக்கு எழுது” என்று நான் கூறிஜேwன்.

”விடை�Gா�ாஜேத'' என்றான் ஜேசாமு.

”ஏன் விடை�Gா�க் கூ�ாது” என்று ஜேகட்டுக் 
பெகாண்ஜே�, நான் அவடைwத் தழுவிக் 



பெகாண்ஜே�ன். அந்த ஜேநரம் வடைரயில் அவனு�ன்
ஜேகாபித்துக் பெகாண்டு ஜே
சிG நான், திடீபெரன்று 
அவடைw அடைணத்துக் பெகாள்�ஜேவ, ஜேசாமு 

Gந்தான். ''இபெதன்w ஜேசாமு! ஒரு பெ
ண் 
தழுவிக் பெகாண்�ால் 
Gப்
டுவதா? என்று நான்
ஜேகலி பெசய்து சிரித்ஜேதன், என் சிரிப்பிஜேல 
ஜேகா
ஜேம பெதானித்தது. அவனும் என் கூ�ஜேவ 
சிரித்தான். ஆwால் முகம் 
Gக்குறிகடை�ஜேG 
காட்டிறறு. என் டைக பெ
ருவிரலில், நான் ஒரு 
இரும்பு உடைற ஜே
ாட்டுக் பெகாண்டிருந்ஜேதன். 
அது, 4வ்வாது �ப்பியின் ஜேமல் மூடிதான்.

அடைதக் காட்டிஜேwன் ஜேசாமுவி�ம், ”இது தாw 
ஜேசாமு, அந்த 4வ்வாது �ப்பியின் மூடி இந்த 
�ப்பியிலிருந்த 4வ்வாடைத பூசிக்பெகாண்டுதான் 
என் வீட்டு ஜேவடைலக்காரியின் பெ
ண் இறந்து 
விட்�ாள். 4வ்வாதில் விஷங்கலப்
து 
சாமாத்திGமாகாது. அந்த �ப்பியின் ஜேமல் 
மூடியிஜேல கலக்க ஜேவண்�ம்” என்று 
கூறிக்பெகாண்ஜே�, ஆக்ஜேராஷத்து�ன் ஜேசாமுடைவ 
அடைணத்துக் பெகாண்டு அவwது பெநஞ்சுக் 
குழியில் டைகப் பெ
ருவிரலில் ஜே
ாட்டிருந்த 



இரும்பு மூடிடைG டைவத்து அழுத்திஜேwன். 
திடுக்கிட்� ஜேசாமு திணறிwாw எw பிடி 
த�ரவில்டைல . அவwது கண்கள் பெவளிஜேG வந்து
விடும் ஜே
ாலிருந்தw. நான் 
Gப்
�வில்டைல. 
அவடைwக பெகான்று விடுவபெதw முடிவு பெசய்த 
பிறகு 
Gம் ஏது? அப்ஜே
ாது அந்த வஞ்சகன் 
சஜேரபெலன்று என் 4டை�யில் டைக டைவத்து 
ஜேரா4ாடைவ எடுத்து அதடைw என் நாசியில் 
டைவத்து அழுத்திwான். இரும்பு தன் உயிடைரக் 
பெகால்லும் முன்wம் மலர் என் உயிடைரக் 
பெகால்லுபெமன்று எண்ணிwான். ”உன் ஜேரா4ா 
ஜேவறு, இது ஜேவறு” என்று நான் கூறிக்பெகாண்ஜே�,
பெநஞ்சுக் குழியில் அதிக 
லத்ஜேதாடு 
அழுத்திஜேwன். கண்கள் மூடிக்பெகாண்�w. டைக 
த�ர்ந்து கீஜேழ பெதாங்கிறறு, கழுத்து சாGந்தது, 
ஜேசாமு பிணமாகக் கீஜேழ விழுந்தான். பிணத்டைத 
¿ாலிஜேலஜேG கி�த்திவிட்டு, ஜேநஜேர என் 
அடைறக்குச் பெசன்று, அவ்வப்ஜே
ாது துண்டு 
துண்�ாக எழுதி டைவத்திருந்த இந்த எw 
வரலாற்டைற எழுதி முடித்ஜேதன் ஒரு பெகாடைல 
பெசய்து விட்டு, இவ்வ�வு ’
ாரதத்டைத’ எப்
டி 
எழுதிஜேwன் என்று ஆச்சரிGப்
டுவீர்கள். தங்டைக



சாந்தாவுக்கு விஷGம் பெதரிGட்டும் என்றுதான் 
எழுதிஜேwன். துாக்கு ஜேமடை� ஏறப்ஜே
ாகும் நான், 
என் துGர்மிகக கடைதடைG எw தங்டைகக்ஜேகனும் 
கூறாவிட்�ால் மwம் துடிக்கும் ஆகஜேவ, 
நிம்மதியு�ன் சாவதற்காகஜேவ இடைத 
எழுதிஜேwன்.
# # #

கன்னிGாக இருக்டைகயில் காதல் பெகாண்டு, அது 
கனிGாததால், பெவம்பிG வாழ்வு பெ
ற்று, 
விதடைவGாகி, விதடைவக் பெகாடுடைமயிலிருந்து 
விடுதடைல பெ
ற வி
சாரிGாகி வி
சார 
வாழக்டைகயிஜேல ஆwந்தம் பெ
ற ஆடைச 
நாGகடைwப் பெ
ற்று, அவwது துஜேராகத்தால் 
துGருற்று, அவடைwக் பெகான்ற காந்தாவின் கடைத 
இதுஜேவ. ஜே
ாலீசாரி�ம் தாஜேw ஜேநரில் பெசன்று 
கூறி, பெகாடைலடைG ஒப்புக் பெகாண்டு, 
தடுமாற்றமின்றி ஜேகார்ட்டில் நின்று தண்�டைw 
பெ
ற்று, துக்கு ஜேமடை� ஏறி, தன் வாழ்டைவத் 
துண்டித்துக் பெகாண்�ாள் காந்தா. ஜே
ாலீசுக்குப் 
ஜே
ாகு மமுன்wம், கருப்புச் சீடைலடைGப் 
ஜே
ார்த்திக் பெகாண்டு, சாந்தாடைவக் கண்டு பெசய்தி



ஏதும் ஜே
சாது, ''இஜேதா, இதுதான் உன் காந்தா' 
என்று கூறி வி� டு - வரலாற்றுக் கட்டை� 
அவளி�ம் தந்து ஜே
ாwாள். அந்தக் காட்சிடைG 
இன்னும் சாந்தா மறக்கவில்டைல எ

டித்தான் 
மறப்
ாள்?

முற்றும் 
---------
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